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1 Źródło: Fragment opinii prawnej [w:] Protokół Nr 25/08 z posiedzenia Komisji Samorządowej i Integracji 

Europejskiej Rady M. St. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 r., Urząd M. St. Warszawy. 

WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Autor petycji wnosi o zmianę treści art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, poprzez dodanie po wyrazach „gminnych jednostek 

organizacyjnych” wyrazów „oraz organów jednostek pomocniczych gminy”.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

W opinii wnoszącego petycję, obecnie „komisja skarg, wniosków i petycji” 

przywołana w przepisie art. 18b ust. 1, nie zajmuje się skargami wniesionymi np. na 

działania rady dzielnicy. Stanowi to, zdaniem autora petycji, przeoczenie ustawodawcy.  

Zmiana wnioskowana w petycji ma charakter merytoryczny.  

STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 

ze zm.) w art. 18b ust. 1 stanowi: „Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta  

i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli;  

w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji”. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE:  

Kodeks postępowania administracyjnego w art. 229 pkt 3 określa, że rada gminy 

właściwa jest do rozpoznania skargi na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, poza sprawami dotyczącymi 

organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej”. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.; dalej jako: „u.s.g.”) gmina może 

tworzyć jednostki pomocnicze
1
, przykładowo: sołectwa, dzielnice, osiedla, czy też miasto 

położone na terenie gminy.  

Zawarte w przepisie wyliczenie tych najbardziej typowych form jednostek 

pomocniczych ma charakter otwarty i dopuszczalne jest również tworzenie innych tego 

rodzaju jednostek, takich jak: sioła, przysiółki, okręgi, obwody, kolonie, rejony, rewiry itp. 
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2 Źródło: B. Matyjaszczyk, Jednostki pomocnicze gminy – analiza uregulowań prawnych  

https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Jednostki_pomocnicze_gminy.pdf  

Ustawa nie przesądza, czy do utworzenia jednostek „innych” konieczne jest uprzednie 

utworzenie jednostek o nazwach wymienionych w ustawie, pozostawiając w tym zakresie 

swobodę radzie gminy. Również sama możliwość tworzenia jednostek pomocniczych ma 

charakter fakultatywny i zależy od woli rady gminy, która decyduje, czy takie jednostki  

w ogóle utworzyć, czy utworzyć je na całym obszarze gminy, czy na jego części, jakie to 

będą jednostki.  

Jednostki pomocnicze nie otrzymują zadań ani kompetencji od ustawodawcy,  

także zatem w tym zakresie rady gmin dysponują znacznym zakresem swobody. Ta  

swoboda wyraża się m.in. w prawie rady gminy do samodzielnego uregulowania w statucie 

gminy zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych  

(art. 5 ust. 3 u.s.g.).  

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy również ustalanie zakresu działania 

jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania, zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki (art. 18 ust. 2 

pkt 7 u.s.g.) oraz ostatecznie, określanie organizacji i zakresu działania konkretnej jednostki 

pomocniczej odrębnym statutem (art. 35 ust. 1 u.s.g.)”. 

„Brak jest ustawowej definicji jednostki
2
 pomocniczej gminy. Jednak przez analogię  

do uregulowań w kwestii gminy, powiatu czy województwa, należy wskazać, że jest to 

wspólnota terytorialna mieszkańców. W odróżnieniu jednak od wymienionych jednostek 

samorządu terytorialnego jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej  

i w związku z tym nie mogą we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność podejmować 

czynności prawnych. Ich funkcjonowanie i zakres działań w całości zależny jest od gminy. 

To ona określa kompetencje, sposób wyboru, a po konsultacji z mieszkańcami również 

granice jednostki pomocniczej. 

Gmina najpierw tworzy na swoim terenie jednostki pomocnicze. Ustawa daje 

możliwość utworzenia ich na całym terenie lub jedynie na jego części.  

Ponadto jednostki pomocnicze na terenie tej samej gminy mogą być sołectwami  

z oddzielnie uregulowanym stanem prawnym, osiedlami czy dzielnicami o równorzędnym 

statusie. Następnie w tych jednostkach przeprowadzane są wybory organów – w sołectwach  

sołtysa i rady sołeckiej, w miastach – rad jednostek pomocniczych”. 

https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Jednostki_pomocnicze_gminy.pdf
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3
 Źródło: A. Strzelecki, Samodzielność jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, Zarządzanie 

publiczne 4(12)/2010, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

„Jednostką
3
 pomocniczą gminy jest lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców 

części gminy. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Najczęściej tworzone są: 

sołectwa, dzielnice i osiedla.  

Dzielnica jest w zasadzie większym zespołem architektonicznym aniżeli osiedle, lecz 

również jest formą jednostki pomocniczej [Ochendowski, 2009, s. 310].  

Jednostki te nie mają osobowości prawnej, stanowią strukturę społeczno-terytorialną, 

która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie 

wykonywanie jej zadań”.  

„Z brzmienia tego przepisu wynika, że zarówno każda skarga, jak i każdy wniosek oraz 

petycja, mieszczące się w ramach kompetencji organu stanowiącego danej jednostki 

samorządu terytorialnego, muszą zostać przez niego rozpatrzone po uprzednim skierowaniu 

ich do obligatoryjnie powoływanej przez radę gminy komisji. 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że z istoty zakresu działania komisji, która jest 

organem wewnętrznym rady gminy, wynika, że komisja skarg, wniosków i petycji nie może 

samodzielnie rozpatrzyć skargi, wniosku lub petycji, jak również nie ma jakichkolwiek 

władczych kompetencji wobec rady gminy w tym zakresie. Komisja nie może zatem 

narzucić radzie gminy rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji – 

jej zadanie sprowadza się do przedstawienia radzie jego propozycji. Z ustawy o samorządzie 

gminnym wynika bowiem jednoznacznie, że rozpatrywanie skarg, petycji i wniosków  

należy do rady gminy, zatem fakt utworzenia komisji nie przenosi tej prerogatywy organu 

stanowiącego na jego organ wewnętrzny. Analiza rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów 

wskazuje jednak, że rady gminy stosunkowo często przerzucają swoje kompetencje  

w zakresie postępowania ze skargami, wnioskami i petycji na komisję”. 

„Komisja skarg, wniosków i petycji nie może narzucić radzie gminy treści uchwały, 

jaką ta ma podjąć. Nie jest również uprawniona do samodzielnego udzielania odpowiedzi na 

składane do rady skargi. Komisja ta natomiast może w tym zakresie przygotować stosowną 

opinię”. 

Jednostki pomocnicze 

Jednostki pomocnicze gmin (j.pom.gm.) tworzy rada gminy w drodze uchwały. Rada 

gminy po konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy decyduje o potrzebie powołania 

j.pom.gm. Idea powołania j.pom.gm. wynika z zasady subsydiarności działań administracji, 
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nakazującej wykonywanie określonych spraw i zadań oraz ich rozstrzyganie przez organy 

znajdujące się najbliżej człowieka - jednostki, której działania te dotyczą. Zasady tworzenia, 

łączenia, podziału oraz znoszenia j.pom.gm. określa statut gminy uchwalany przez radę 

gminy. Również do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie ich zakresu 

działania, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 

przekazywania środków budżetowych na realizację zadań. 

Jednostka pomocnicza gminy  

Samą organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy określa rada gminy 

odrębnym statutem. Ustawa o samorządzie gminnym wymienia organy jednostek 

pomocniczych: organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada; organem 

wykonawczym – zarząd, na czele którego stoi przewodniczący. Przewodniczący zarządu 

korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

„(…) Kwestie dotyczące rozpatrywania skarg zostały uregulowane w Rozdziale 2 

Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdzie nie tylko wymieniono 

organy uprawnione do rozpatrywania skarg, ale także przewidziano określony tryb 

postępowania. W tym zakresie ustawodawca zobowiązał organ administracji do 

niezwłocznego rozpatrzenia skargi oraz – co istotne – sformułował wymogi, jakie musi 

spełniać zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia. 

Podkreślić należy, że w polskim systemie prawnym brak jest przepisu wskazującego 

organ właściwy do rozpoznawania skarg na działalność jednostek pomocniczych gminy 

(sołectw, dzielnic, osiedli itp.). Co więcej, wolą ustawodawcy kwestia ta winna zostać 

uregulowana w statucie jednostki pomocniczej – art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie 

gminnym. Zgodnie z tą regulacją statut jednostki pomocniczej określa w szczególności 

zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki 

pomocniczej (…)”. 

Jednostki pomocnicze gmin tworzy rada gminy w drodze uchwały. Rada gminy po 

konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy decyduje o potrzebie ich powołania. Idea 

powołania jednostek wynika z zasady subsydiarności działań administracji, nakazującej 

wykonywanie określonych spraw i zadań oraz ich rozstrzyganie przez organy znajdujące się 

najbliżej człowieka - jednostki, której działania te dotyczą. Zasady tworzenia, łączenia, 

podziału oraz znoszenia j.pom.gm. określa statut gminy uchwalany przez radę gminy. Samą 

organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy określa rada gminy odrębnym 

statutem. 
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4
 Źródło: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432, poz. 2500). 

Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy 

odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.  

2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki 

pomocniczej.  

3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:  

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;  

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;  

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;  

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; 

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów 

jednostki pomocniczej
4
. 


