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Przedmiotem opracowania jest analiza najsurowszego środka nadzorczego 
stosowanego wobec organów wykonawczego i stanowiącego gminy, jakim 
jest ich odwołanie. Autor przedstawia kształt tej instytucji oraz zasadność  
jej wprowadzenia z punktu widzenia silnej legitymacji wspomnianych or-
ganów, mającej źródło w ich bezpośrednim wyborze. W rezultacie prze-
prowadzonej analizy formułuje postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.

Odwołanie organów gminy  
a sposób ich wyboru

Postępowanie nadzorcze

MARCIN RULKA

W doktrynie prawa administracyjne-
go wyróżnia się trzy rodzaje środków 
nadzorczych stosowanych wobec orga-
nów samorządowych. Mają one charak-
ter: informacyjno-doradczy; korygujący 
oraz personalny1. Nadzór o charakterze 
personalnym przybiera formę zawiesze-
nia (art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie 

1 B. Dolnicki: Klasyfikacja środków nadzoru nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim,  
„Samorząd Terytorialny” nr 6/1997; B. Dolnicki: Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, „Samo-
rząd Terytorialny” nr 3/2015.

2 Ustawa z 8.3.1990 o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm., dalej u.s.g.
3 Takiego charakteru nie przypisuje się zawieszeniu w czynnościach służbowych, o którym stanowi art. 276 

ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.
4 Ustawa o samorządzie gminnym posługuje sie pojęciami „rozwiązanie organu stanowiącego gminy” oraz „od-

wołanie wójta”. W tytule opracowania oraz w jego treści posługuję się bardziej ogólnym pojęciem „odwo-
łanie”. 

5 Dalej – rada gminy.
6 Dalej – wójt.

gminnym2 dotyczący organu stanowiącego 
gminy3) lub też rozwiązania/odwołania4 
(art. 96 ust. 1 u.s.g. dotyczący rozwiązania 
organu stanowiącego gminy5, zaś art. 96 
ust. 2 odwołania organu wykonawcze-
go gminy6) organu gminy. W niniejszym 
opracowaniu skupię się na drugiej z wy-
mienionych form nadzoru o charakterze 
personalnym. Skorzystanie z niej wywo-
łuje najdalej idące skutki, gdyż prowadzi 
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do pozbawiania radnych lub osobę piastu-
jącą funkcję wójta mandatu powierzonego 
im bezpośrednio przez członków wspól-
noty w drodze wyborów bezpośrednich. 
Zdezawuowanie woli wyborców, szcze-
gólnie na poziomie samorządu terytorial-
nego, powinno mieć wyjątkowo silne uza-
sadnienie. Instytucja odwołania organów 
gminy powinna uwzględniać bezpośred-
ni tryb wyboru tych organów. Celem ni-
niejszego opracowania nie jest całościowe 
przedstawienie tej instytucji, a jedynie jej 
analiza z punktu widzenia trybu wyboru 
organów gminy7.

Stan prawny
W 1990 r. przywrócono samorząd teryto-
rialny, choć początkowo tylko na jednym 
szczeblu ‒ gminnym. W gminach powoła-
no dwa organy: stanowiący ‒ radę gminy 
oraz wykonawczy ‒ zarząd. Tylko organ 
stanowiący wybierany był jednak w wy-
borach bezpośrednich, zarząd pochodził 
bowiem od rady gminy (był przez nią wy-
bierany). Środki nadzorcze wobec orga-
nów gminy, prowadzące do zakończenia ich 
działalności, były przedmiotem regulacji 
ustawowej od momentu przywrócenia sa-
morządu terytorialnego. Zgodnie z art. 96 
ust. 1 ówczesnej ustawy regulującej ustrój 
gminy8 Sejm posiadał kompetencję do 

7 Omawiane w niniejszym opracowaniu środki nadzoru stosowane wobec organów gminy, znajdują zastosowa-
nie również wobec organów powiatu oraz województwa, z których jednak tylko organ stanowiący pochodzi 
z wyborów bezpośrednich. 

8 Ustawa z 8.3.1990 o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, ze zm., następnie ustawa o sa-
morządzie gminnym. 

9 K. Borówka: Ewolucja środków nadzoru o charakterze personalnym na przykładzie rozwiązania rady gminy 
oraz odwołania wójta, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XXXIV, s. 105.

10 Ustawa z 11.10.1991 o referendum gminnym, t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 84 poz. 386.
11 Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą 

i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426, ze zm.

odwołania rady, wykonywaną na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów w sytuacji 
powtarzającego się naruszenia Konstytucji 
RP lub ustaw. Powiązania organizacyjne 
pomiędzy radą gminy a zarządem sprawi-
ły, że odwołanie organu ustawodawczego 
pociągało za sobą również odwołanie za-
rządu9. Istniała także odrębna procedura 
prowadząca do odwołania zarządu gminy, 
określona w art. 96 ust. 2 (analogiczna do 
tej dotyczącej rady gminy). Podstawowa 
różnica polegała na udziale w niej innych 
organów. Ostateczną decyzję podejmował 
sejmik samorządowy, stanowiący wspólną 
reprezentację wszystkich gmin z danego 
województwa. Należy jednak zauważyć, że 
w wypadku rady istniał jeszcze inny spo-
sób jej odwołania ‒ w drodze referendum 
przez wyborców10. Uchwalona w 1992 r. 
tzw. Mała Konstytucja11 nie regulowała 
kwestii nadzoru nad samorządem teryto-
rialnym, upoważniając ustawodawcę do 
jej unormowania (art. 74).

W 1997 r. uchwalono obowiązującą 
Konstytucję RP, która w art. 164 ust. 2 
przewidziała ustanowienie kolejnych, obok 
gminy, szczebli samorządu terytorialnego. 
Przepisy konstytucyjne, dotyczące środ-
ków nadzoru stosowanych wobec orga-
nów samorządu gminnego oraz mających 
dopiero zostać powołanych samorządu 
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powiatowego i wojewódzkiego, w szcze-
gólności zaś odwołania tych organów, nie 
zostały jednak rozbudowane. Analizując 
problematykę nadzoru nad samorządem 
terytorialnym należy wskazać przede 
wszystkim na art. 171, który w ust. 1 sta-
nowi, że nadzór nad samorządem teryto-
rialnym sprawowany jest z punktu widze-
nia legalności jego działalności, zaś w ust. 2 
wymienia organy, które są do niego upraw-
nione, tj. Prezes Rady Ministrów, woje-
woda oraz regionalna izba obrachunkowa. 
W kolejnym ustępie art. 171 przyznano 
jednak ważne uprawnienie nadzorcze or-
ganowi spoza tego katalogu, a mianowicie 
Sejmowi, który uzyskał kompetencję do 
odwołania organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego w sytuacji ra-
żącego naruszenia Konstytucji lub ustaw.

Konstytucja RP umożliwiła jednak od-
wołanie organu stanowiącego gminy, rów-
nież w innym trybie. Zgodnie z art. 170 
ust. 1 członkowie wspólnoty samorządo-
wej mogą decydować, w drodze referen-
dum, o odwołaniu pochodzącego z wy-
borów bezpośrednich organu samorządu 
terytorialnego. Ponadto w art. 169 ust. 3 
postanowiono, że zasady i tryb odwoły-
wania organów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego określa ustawa.

W 1998 r. utworzono drugi (powiat12) 
i trzeci (województwo13) szczebel podziału 
terytorialnego państwa. Struktura orga-
nów tych jednostek oraz stosowane wobec 

12 Ustawa z 5.6.1998 o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.
13 Ustawa z 5.6.1998 o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, ze zm.
14 Ustawa z 20.6.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, tj. Dz.U. z 2010 r. 

nr 176 poz. 1191, utraciła moc z dn. 1.8.2011.
15 Ustawa z 15.9.2000 o referendum lokalnym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 400., dalej: u.r.l.

nich środki nadzoru o charakterze per-
sonalnym były podobne jak w gminie. 
Sytuacja uległa zmianie w 2002 r., kiedy 
wprowadzono bezpośredni wybór organu 
wykonawczego gminy14. Tym samym od 
kadencji 2002–2006 wójta wybierali, co 
do zasady, wszyscy członkowie wspólnoty 
gminnej. Jednocześnie nastąpiła zmiana 
dotycząca przedmiotu referendum, gdyż 
wprowadzono możliwość zorganizowania 
tej formy demokracji bezpośredniej rów-
nież w sprawie odwołania organu wyko-
nawczego gminy, wcześniej bowiem refe-
rendum mogło być przeprowadzone tylko 
w sprawie odwołania organu stanowiące-
go15. Rozszerzenie zakresu przedmiotowe-
go referendum wynikało ze zmiany trybu 
wyboru wójta, co należy uznać za słuszne 
rozwiązanie. Wyborcy, szczególnie na po-
ziomie lokalnym, powinni bowiem mieć 
możliwość oceny wybranych władz jeszcze 
przed upływem ich kadencji. Stabilność 
organów samorządowych nie jest bowiem 
aż tak istotna, jak w wypadku organów 
ogólnokrajowych. Jednocześnie nastąpiła 
modyfikacja regulacji dotyczącej nadzo-
ru, określonej w art. 96 ust. 2 u.s.g, gdyż 
kompetencję do odwołania wójta ‒ w miej-
sce odwołanych sejmików samorządowych 
‒ powierzono Prezesowi Rady Ministrów, 
który wykonuje ją na wniosek wojewody. 
Przesłanka pozostała taka sama, tj. po-
wtarzające się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw. Należy również zauważyć, że przepis 
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art. 171 ust. 3 Konstytucji dotyczący ana-
logicznego środka nadzorczego wobec rady 
gminy stosowanego w sytuacji rażącego 
naruszenia przez ten organ Konstytucji lub 
ustaw, nie został zmieniony.

Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy 
upoważnienie do określenia zasad odwoła-
nia organu wykonawczego (art. 169 ust. 3 
Konstytucji) pozostawiało pełną swobodę 
ustawodawcy zwykłemu w ustalaniu prze-
słanek tego odwołania, czy też dotyczyło 
tylko referendum odwoławczego. Należy 
w tym miejscu przytoczyć art. 170 ustawy 
zasadniczej, który stanowi, że członkowie 
wspólnoty samorządowej mogą decydo-
wać o odwołaniu pochodzącego z wyborów 
bezpośrednich organu samorządu teryto-
rialnego. W przepisie tym mowa jest o or-
ganach wybieranych bezpośrednio. Jeśli 
tak, to oznaczałoby, że dotyczy on również 
wójta, ergo art. 169 ust. 3 ‒ zachowując 
ratio legis prawodawcy ‒ musiałby mieć 
szerszy zakres, tym samym dopuszczając 
odwołanie organów stanowiących rów-
nież w innym trybie. Przemawia za tym 
również to, że w momencie uchwalania 
Konstytucji pomimo pozostawienia moż-
liwości wprowadzenia bezpośrednich wy-
borów organu wykonawczego gminy, nie 
było wiadomo, czy zmieni się również tryb 
wyboru organu wykonawczego. Taka nie-
precyzyjna konstrukcja przepisu stwarzała 
możliwość wprowadzenia wobec organu 
wykonawczego środka nadzoru analogicz-
nego jak ten z art. 171 ust. 3 (odwołanie 
organu stanowiącego gminy przez Sejm). 
W związku z tym można przyjąć, że przepis 

16 Ustawa z 26.3.1982 o Trybunale Stanu, t.j. Dz.U. 2016 poz. 2050. 

art. 169 ust. 3, mówiący o określeniu zasad 
i trybu odwołania organu wykonawczego 
w ustawie, stanowi jedyną tego podstawę 
i dopuszcza ustanowienie w tym celu wię-
cej niż jednego postępowania. Przepis ten 
nie wyłącza zatem możliwości przyznania 
Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia 
do odwołania wójta.

W związku z powyższym stwierdzić 
należy, że w świetle przepisów konsty-
tucyjnych organy gminy mogą zostać od-
wołane zarówno przez wyborców w trybie 
referendum lokalnego, jak również przez 
organ sprawujący nadzór, tj. Sejmu albo 
Prezesa Rady Ministrów. Można się jednak 
zastanawiać nad zasadnością kumulacji 
mechanizmów, które prowadzą do odwo-
łania organów pochodzących z wyborów 
bezpośrednich. Rozpatrując powyższą 
kwestię, należy w pierwszej kolejności 
zastanowić się nad celem wprowadzone-
go środka nadzorczego.

Ratio legis odwołania  
organów gminy
Rozważając kwestię przyczyn wprowadze-
nia instytucji stanowiącej przedmiot ni-
niejszego opracowania, należy odwołać się 
do odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu. Analizowane środki nadzorcze 
można bowiem porównać do kar orzeka-
nych przez Trybunał Stanu wobec osób 
sprawujących najważniejsze stanowiska 
w państwie, w tym pochodzących z wybo-
rów członków organów ustawodawczych 
(m.in. posłowie i senatorowie) oraz orga-
nów wykonawczych (Prezydent RP)16. 
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Kognicją Trybunału Stanu nie są jednak 
objęci członkowie organów jednostek sa-
morządu terytorialnego. Należy zauwa-
żyć, że podstawą wszczęcia postępowa-
nia zarówno przed Trybunałem Stanu, jak 
i Sejmem czy Prezesem Rady Ministrów 
jest naruszenie Konstytucji lub ustaw. 
W wypadku wójta powinny to być naru-
szenia powtarzające się (art. 96 ust. 1 i 2 
u.s.g.), jeśli zaś chodzi o radę gminy mieć 
dodatkowo charakter rażący (art. 171 ust. 3 
Konstytucji RP).

Wyłączenie spod kognicji Trybunału 
Stanu tej grupy osób sprawujących funkcje 
publiczne rodziło konieczność stworzenia 
instytucji, która pozwoli na pozbawienie 
ich mandatów. Oddanie losów mandata-
riuszy naruszających prawo w ręce wybor-
ców, którzy mogą odwołać się w drodze 
referendum, okazuje się rozwiązaniem 
niewystarczającym. W praktyce bo-
wiem skuteczność referendów odwo-
ławczych, z uwagi na obowiązujący próg 
frekwencyjny, okazała się bardzo niska 
i w poszczególnych kadencjach organów 
samorządowych nie przekracza kilkunastu 
procent17. Większość tego typu plebiscy-
tów zostaje uznana za nieważne z powo-
du zbyt niskiego udziału uprawnionych, 
pomimo tego, że za odwołaniem organu 
gminy opowiada się zwykle ponad 90% 
wyborców18. Może się również zdarzyć, 
że pomimo dopuszczenia się przez organ 
gminy wymienionych naruszeń, nie traci 
on poparcia wyborców.

17 Zob. S. Stelmach: Referenda odwoławcze w samorządach rzadko bywają ważne, <www.rp.pl> (dot. kadencji 
2006–2010); M. Rachwał: Referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego – doświadczenia 
lat 2010–2014, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” nr 11/2014, s. 91.

18 Zob. M. Rulka: Próg frekwencyjny w gminnych referendach odwoławczych, „INFOS BAS” nr 17/2016, s. 3.

Wprowadzenie możliwości odwołania 
organów gminy w odrębnej procedurze 
należy w związku z tym uznać za słusz-
ną regulację. W praworządnym państwie 
organ naruszający konstytucję czy ustawy 
nie może jednak sprawować władzy nawet 
w sytuacji, gdy mandat powierzono mu 
w drodze demokratycznych wyborów i po-
twierdzono w referendum odwoławczym. 
Wyrazem tego jest również pierwszeństwo 
w systematyce konstytucji zasady demo-
kratycznego państwa prawnego (art. 2) 
przed zasadą zwierzchnictwa Narodu 
(art. 4 ust. 1). Z tego względu zasadne 
i potrzebne jest wprowadzenie odpowie-
dzialności organów gminy nie tylko przed 
wyborcami, ale również organami nadzoru.

Odwołanie organów gminy jako forma 
odpowiedzialności zbiorowej

Zagadnienie zbiorowej odpowiedzialno-
ści dotyczy oczywiście wyłącznie organu 
kolegialnego, czyli rady gminy. Jak wiado-
mo, w skład tego organu wchodzą radni 
wybierani w wyborach bezpośrednich. 
Radni sprawują swój mandat niezależnie, 
nie będąc formalnie związani instrukcjami 
wyborców, jak również wytycznymi jakich-
kolwiek sił politycznych. Konstrukcja man-
datu wolnego radnych jest jedynie osłabio-
na brakiem gwarancji ich nieodwołalności. 
Konstytucja RP, a w ślad za nią ustawa o sa-
morządzie gminnym, dopuszczają bowiem 
odwołanie rady gminy in toto, niezależnie 
od tego, jakie stanowisko w danej sprawie 
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zajął konkretny radny. Takie rozwiązanie 
koreluje z instytucją referendum odwo-
ławczego, które również może dotyczyć 
odwołania jedynie całego składu organu, 
nie zaś poszczególnych radnych.

Z drugiej strony, można się odwołać do 
postępowania przed Trybunałem Stanu, 
w którym odpowiedzialność ma charak-
ter indywidualny. W tym miejscu nale-
ży jednak zauważyć, że koncepcja odpo-
wiedzialności rady gminy przed Sejmem 
ma charakter specyficzny i odmienny od 
tej sprawowanej przez Trybunał Stanu. 
Odpowiedzialność rozciąga się bowiem na 
radę gminy jako całość, zaś działania po-
szczególnych jej członków nie mają tu zna-
czenia. Przejawia się to chociażby w braku 
możliwości zastosowania środka karnego, 
jakim jest pozbawienie praw publicznych. 
W konsekwencji, członkowie odwołane-
go organu mogą ponownie kandydować 
w wyborach przedterminowych. Zatem, 
jeśli radny nie głosował w sprawie podję-
cia uchwał, które zostały uznane za naru-
szające Konstytucję lub ustawy, a nawet 
w ogóle nie był jeszcze członkiem tego 
organu (objął opróżniony mandat jako ko-
lejny kandydat z listy lub został wybrany 
w wyborach uzupełniających) jego również 
dotknie konsekwencja takiego środka nad-
zoru. Oczywiście w wypadku odwołania 
rady z powodu wspomnianych naruszeń, 
ale również innych okoliczności (np. zmia-
ny terytorialne), nowy jej skład również nie 
odpowiada za naruszenia poprzedniego. 
Pojęcie powtarzających się naruszeń nale-
ży zatem odnosić do danej kadencji rady, 

19 Ustawa z 5.1.2011 Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112, ze zm.

nawet jeśli w wyniku wyborów przedter-
minowych zostanie ponownie wybrany 
ten sam skład. W wypadku częściowego 
odnowienia składu w drodze wyborów 
uzupełniających (lub objęcia mandatu 
przez kolejnych kandydatów z listy), od-
powiedzialność za naruszenia ciąży na ra-
dzie gminy niezależnie od zmieniającego 
się składu. Za przyjęciem koncepcji od-
powiedzialności zbiorowej przemawiają 
dwie ważne okoliczności.

Po pierwsze, odpowiedzialność indywi-
dualna mogłaby uczynić radę gminy or-
ganem kadłubowym, niezdolnym do wy-
konywania swych funkcji, jeśli wziąć pod 
uwagę, że dla podjęcia przez radę gminy 
uchwały wymagana jest zwykła większość 
głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowego jej składu. W takim wypadku 
musiałaby zostać wprowadzona regulacja 
analogiczna, jak w wypadku zmian tery-
torialnych, zgodnie z którą ‒ jeżeli w ich 
wyniku skład rady jest mniejszy niż 3/5 
ustawowej liczby radnych ‒ rada jednost-
ki zgodnie z art. 390 § 5 Kodeksu wybor-
czego19 zostaje z mocy prawa odwołana). 
Jeśli chodzi o posłów i senatorów sytuacja 
wygląda inaczej, gdyż nie odpowiadają oni 
za treść swoich głosów, nawet jeśliby po-
pierana przez nich zmiana prawa narusza 
konstytucję lub ustawy. W wypadku rady 
gminy, to właśnie głosowanie w sprawie 
podjęcia uchwały niezgodnej z ustawą lub 
Konstytucją stanowi naruszenie.

Po drugie, większość uchwał podejmo-
wana jest w głosowaniu jawnym, a tylko te 
enumeratywnie wskazane w ustawie mają 
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charakter imienny. Stanowi to istotną prze-
szkodę w pociąganiu do odpowiedzialności 
poszczególnych radnych. Nie bez znaczenia 
jest również potrzeba jak najszybszego do-
prowadzenia do legalności działania orga-
nów władzy publicznej, co postępowanie 
wyjaśniające, mające na celu ustalenia win-
nych naruszeń, niewątpliwie by opóźniło.

W doktrynie dostrzeżony został również 
problem dopuszczalności zastosowania 
środków nadzoru w stosunku do organu 
gminy za naruszenia, których dopuścił się 
organ poprzedniej kadencji. Jeśli chodzi 
o radę gminy oczywiste wydaje się, że jej 
nowy skład nie powinien ponosić odpo-
wiedzialności za naruszenia, których do-
puściła się rada poprzedniej kadencji20, 
i to nawet w wypadku wystąpienia bardzo 
mało prawdopodobnej sytuacji, w której 
ci sami radni zostają wybrani na kolejną 
kadencję21. Odpowiedzialność ponosi bo-
wiem organ in toto i nawet jeśli jego skład 
jest w kolejnych kadencjach identyczny, 
to radni funkcjonują w różnych konfigu-
racjach politycznych, które pomimo ich 
wolnego mandatu mogą wpływać na po-
dejmowane decyzje.

Ustaleń tych nie należy jednak odnosić 
do organu monokratycznego, jakim jest 
organ wykonawczy gminy. W doktrynie 
budzi wątpliwości możliwość realiza-
cji środków nadzoru o charakterze per-
sonalnym w wypadku ponownego wy-
boru na stanowisko wójta osoby, która 

20 Podobnie, K. Jaroszyński [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samo-
rządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 772, 
B. Banaszak, A. Preisner: Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, ss. 194 i 195.

21 A. Szewc: Legalność uchwał organów gminy (zagadnienia wybrane), „Samorząd Terytorialny” nr 6/1998, 
s. 19.

22 Tamże, s. 19.

w poprzedniej kadencji dopuszczała się 
powtarzających naruszeń prawa22. W moim 
przekonaniu przesłanki do jego odwołania 
mogą występować nawet w czasie kilku 
kadencji, pod warunkiem, że urząd spra-
wuje ta sama osoba, w tym wypadku nie 
występują bowiem okoliczności mające 
miejsce w organie kolegialnym. Za podej-
mowane decyzje wyłączną odpowiedzial-
ność ponosi osoba sprawująca urząd wójta.

Odpowiedzialność 
indywidualna mandatariuszy

Jeśli chodzi o indywidualne konsekwencje, 
które mogą spotkać radnych lub piastu-
na organu wykonawczego gminy dopusz-
czających się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw, należy zauważyć, że prawo prze-
widuje jedynie pozbawienie ich manda-
tów bez dalszych implikacji. Jednocześnie 
kary za analogiczne naruszenia nakładane 
przez Trybunał Stanu są dużo poważniej-
sze. Ustawa o Trybunale Stanu przewiduje 
m.in. karę w postaci pozbawienia czynnego 
i biernego prawa wyborczego w wyborach 
samorządowych, która zgodnie z kodek-
sem karnym może zostać orzeczona na 
okres od roku do 10 lat.

Jest to niezrozumiała niekonsekwencja 
ustawodawcy, która prowadzi do sytuacji, 
w której członek odwołanej rady gminy 
lub odwołany szef organu wykonawcze-
go gminy ma prawo do udziału w wybo-
rach przedterminowych zorganizowanych 
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w związku z opróżnieniem mandatu 
oraz każdych kolejnych i nie wykluczo-
ne, że mandat uzyska. Można tutaj podać 
przykład podobnej, dość kuriozalnej sy-
tuacji, w której osoba sprawująca mandat 
wójta odwołana w referendum odwoław-
czym, następnie wzięła udział w wybo-
rach przedterminowych, które wygrała23. 
Wystąpienie takiej sytuacji podaje w wąt-
pliwość zasadność powierzenia organom 
nadzoru kompetencji do odwołania orga-
nów gminy wobec istnienia instytucji refe-
rendum odwoławczego. Mając powyższe 
na uwadze, wydaje się, że należałoby poza 
sankcją pozbawienia mandatu wprowadzić 
przynajmniej zakaz ubiegania się o man-
dat w organie gminy tej samej kadencji, co 
pozwoliłoby uniknąć podobnych sytuacji.

W wypadku instytucji odwołania wójta 
zasadne wydaje się jeszcze dalsze rozsze-
rzenie sankcji nakładanych na osobę, która 
sprawując tę funkcję dopuściła się tego 
typu naruszeń. W tym bowiem wypad-
ku wiadome jest, kto za nie odpowiada, 
bez konieczności przeprowadzania bardzo 
trudnego postępowania wyjaśniającego. 
Osoba ta powinna podlegać takiej samej 
karze jak osoby, które zostały skazane na 
karę pozbawienia wolności, która jest 
nie krótsza od lat 3 i została orzeczona za 
przestępstwo popełnione w wyniku mo-
tywacji zasługującej na szczególne potę-
pienie oraz wobec których Trybunał Stanu 
stwierdził naruszenie Konstytucji lub 

23 Miało to miejsce w referendum w Zgierzu, przeprowadzonym 14.9.2008, Zob. szerzej, M. Rulka: Wymóg 
frekwencyjny w referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 
nr 7-8/2014, s. 158. 

24 Konstytucja RP w art. 62 ust. 2 wskazuje, że pozbawienie praw publicznych może nastąpić jedynie w drodze 
prawomocnego orzeczenia sądowego. 

ustaw, tj. pozbawienie praw publicznych 
na okres od roku do 10 lat. Rozszerzenie 
katalogu sankcji w ramach omawianego 
środka nadzorczego na wyżej wymienio-
ne powodowałoby jednak konieczność 
zmiany trybu postępowania, gdyż środki 
karne w postaci pozbawienia praw wy-
borczych powinny być nakładane przez 
organ o charakterze sądowym24, a od jego 
decyzji przysługiwać środek zaskarżenia. 
Oznaczałoby to konieczność odebrania 
Prezesowi Rady Ministrów kompetencji 
w tej sprawie. Z drugiej jednak strony, 
znacznie wydłużałoby to postępowanie, 
podczas gdy, jak już wskazałem, celem 
ustawodawcy było przede wszystkim szyb-
kie przywrócenie stanu praworządności. 
Z tego względu najlepszym rozwiązaniem 
byłoby chyba podzielenie postępowania na 
dwa etapy, w pierwszym następowałaby 
ocena spełnienia przesłanek odwołania or-
ganu, w drugim zaś ‒ sądowym ‒ decyzji 
w kwestii nałożonej kary. Kompetencja ta 
mogłaby zostać przyznana Trybunałowi 
Stanu, co zapewniałoby jednolitość orze-
kania w tej kwestii oraz pozwoliłoby zak-
tywizować ten organ.

Procedury odwołania 
organów gminy
Kolejna kwestia dotyczy kształtu proce-
dury oraz podmiotów zaangażowanych 
w procedurę odwołania organu gminy. 
Procedurę odwołania rady inicjuje Prezes 
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Rady Ministrów, składając wniosek do 
Sejmu, który podejmuje rozstrzygnię-
cie w sprawie. Sejm odgrywa wiodącą 
rolę w procedurze uchwalania ustaw 
oraz zmiany Konstytucji RP, które to akty 
wiążą wszystkie organy władzy państwo-
wej, w tym organy samorządowe, zajmu-
jąc tym samym naczelną pozycję wśród 
organów prawodawczych. Znajduje zatem 
pewne uzasadnienie powierzenie Sejmowi 
kompetencji odwołania organu stanowią-
cego prawo miejscowe. Niemniej istotny 
jest fakt, że Sejm posiada, podobnie jak 
rada gminy, silną legitymację pochodzącą 
z wyborów bezpośrednich25. 

Niestety regulamin Sejmu26 nie usta-
la procedury, w której miałaby zostać 
podjęta uchwała w sprawie odwołania 
rady lub też odrzucenia wniosku Prezesa 
Rady Mini s trów w tym zakresie. Wydaje 
się, że w tę procedurę powinna zostać 
włączona Komisja Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. Prak ty ka pokazuje, że 
przepis art. 96 ust. 1 u.s.g. pozostaje 
w zasadzie martwą regulacją, która jed-
nak w każdym momencie może zostać 
wykorzystana i to niekoniecznie w celu 
położenia kresu rażącym naruszeniom 
Kon sty tucji lub ustaw. 

Przykładowo, w ostatnim czasie poja-
wiają się głosy o możliwości uruchomie-
nia tego środka nadzoru w związku ze 

25 K. Sikora: Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym o charakterze personalnym, „Studia Iuridica Lubli-
nensia” nr 14/2010, t. XIV, s. 115.

26 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992, Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. M.P. 
z 2012 r. poz. 32 i 819, ze zm.

27 M. Cyrankiewicz: Rozwiązanie rady – poselski straszak na zbuntowane gminy, www.rp.pl.
28 W. Chróścielewski: Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu terytorialnego,  

„Samorząd Terytorialny” nr 10/1994, s. 51.
29 K. Borówka, op.cit., s. 108.

stanowiskami niektórych rad dotyczą-
cych stosowania się do wyroków Trybu-
nału Konstytucyjnego, które nie zostały 
opublikowane27. 

Niezależnie od zasadności zastosowania 
tego środka w przedstawionych okolicz-
nościach, należy zauważyć, że przyznanie 
Sejmowi kompetencji do odwołania rad 
gmin stwarza ryzyko wykorzystania tego 
środka w celach politycznych. Dlatego taka 
kompetencja powinna przynajmniej wiązać 
się z wymogiem uzyskania podwyższo-
nej większości głosów i wynikać wprost 
z Konstytucji. Tymczasem wobec braku 
szczególnej regulacji regulaminu Sejmu 
w sprawie tego typu uchwał, obowiązuje 
przepis art. 120 Konstytucji RP, z której 
wynika, że uchwała w tej sprawie podej-
mowana jest zwykłą większością głosów, 
tj. bez poparcia szerszego spektrum sił 
politycznych.

Należy zauważyć również, że w pro-
cedurę odwołania rady gminy nie został 
wbudowany element sanacyjny, tj. osta-
teczna decyzja nie została uzależniona 
od tego, czy organ zaprzestanie naruszeń. 
Nie ma również możliwości zaskarżenia 
uchwały Sejmu do sądu administracyj-
nego z powodu niezgodności z prawem, 
co podlega w doktrynie krytyce28, przede 
wszystkim z powodu braku uzasadnienia 
dla takiego rozwiązania29. Uzasadnieniem 
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w moim przekonaniu mogłaby jednak być 
potrzeba poszanowania jednej z naczelnych 
zasad konstytucyjnych, a mianowicie le-
galizmu działania organów państwowych, 
(art. 7 Konstytucji RP). Chodzi tutaj bo-
wiem o organ zdecydowanie najważniej-
szy w strukturze władz samorządowych, 
którego legalność działań powinna być 
priorytetem. Z drugiej strony, można się 
zastanawiać, czy z uwagi na jego bezpo-
średni wybór, nie powinna zostać stwo-
rzona możliwość zbadania legalności tego 
środka nadzoru w procedurze sądowej, 
szczególnie że ‒ o czym była już mowa 
‒ o jego nałożeniu decyduje organ o charak-
terze politycznym. Realizację obu wymie-
nionych celów umożliwiałaby instytucja 
zawieszenia organu gminy uregulowana 
w art. 97 ust. 1 u.s.g.

Nieco inaczej wygląda procedura od-
wołania wójta. Pierwsza różnica polega na 
powierzeniu kompetencji do jej wszczęcia 
wojewodzie. Druga, związana jest z usta-
nowieniem instytucji wezwania do za-
przestania naruszeń, kierowanego przez 
organ inicjujący procedurę do organu 
nadzorowanego; jeśli okaże się skutecz-
ne, wstrzymuje ono procedurę. Trzecia 
polega na powierzeniu ostatecznej decyzji 
o odwołaniu Prezesowi Rady Ministrów. 
Czwarta związana jest ze stworzeniem 
możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego do sądu administracyjnego 
z powodu niezgodności z prawem w ter-
minie 30 dni od dnia jego doręczenia. 
Drugi i czwarta różnica zwiększa szan-
sę na doprowadzenie do stanu zgodności 
z prawem, bez zastosowania najsurowszego 
środka nadzorczego, a w wypadku skorzy-
stania z niego ‒ wzmacnia domniemanie 
legalności.

Jeśli chodzi o organy biorące udział 
w tej procedurze, to włączenie w nią 
wojewody jest zrozumiałe, jako że 
jest on jednym z  organów nadzor-
czych. Ostateczną decyzję powierzono 
Prezesowi Rady Ministrów, który co 
prawda jest naczelnym organem nad-
zoru nad organami samorządu teryto-
rialnego, uzasadnienie jego kompetencji 
do odwołania rady gminy osłabia jednak 
fakt, że legitymację do sprawowania wła-
dzy czerpie od organów pochodzących 
z wyborów, nie zaś bezpośrednio od wy-
borców. Tym samym wątpliwe jest jego 
uprawnienie do odwołania organu wyła-
nianego w ten sposób. Uzasadnieniem ta-
kiego rozwiązania nie wydaje się też to, że 
Prezes Rady Ministrów jest najwyższym 
przedstawicielem władzy wykonawczej, 
gdyż ważniejszy wydaje się tutaj wybór 
bezpośredni. Z tego względu lepszym 
rozwiązaniem byłoby chyba powierze-
nie takiej kompetencji Prezydentowi RP, 
co jednak, wobec treści art. 171 ust. 2 
Konstytucji RP, zgodnie z którym organa-
mi nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego są Prezes Rady 
Ministrów i wojewodowie, wymagałoby 
wyraźnej regulacji konstytucyjnej po-
dobnej do tej upoważniającej Sejm do 
odwołania organu stanowiącego gminy 
(art. 171 ust. 3).

Odwołanie organów gminy 
a referendum odwoławcze
Ustanowienie dwóch środków nadzor-
czych o charakterze personalnym, jed-
nego sprawowanego w głównej mierze 
przez wyborców (referendum odwoław-
cze) oraz drugiego będącego w dyspozycji 
najwyższych organów władzy państwowej 
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(tj. Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów) 
nasuwa również pytanie, czy istnieje hie-
rarchia pomiędzy nimi. Konstytucja ani 
właściwe ustawy jej nie określają, z analizy 
przepisów ustawowych wiadomo jednak, 
że problem ten nie występuje w trakcie 
całej kadencji organów samorządowych, 
gdyż przez znaczną ich część referendum 
odwoławcze nie może zostać przeprowa-
dzone.

Jeśli chodzi o inicjatywę mieszkań-
ców, to ich wniosek o przeprowadzenie 
referendum w sprawie odwołania organu 
gminy nie może zostać złożony po upły-
wie 10 miesięcy od dnia wyboru orga-
nu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego 
referendum w sprawie jego odwołania 
i nie później niż na 8 miesięcy przed za-
kończeniem kadencji (art. 5 ust. 2 u.r.l.). 
Komisarz wyborczy ma na rozpatrzenie 
tego wniosku 30 dni, wydając w tym ter-
minie postanowienie o przeprowadzeniu 
referendum lub odrzuceniu wniosków 
mieszkańców (art. 24 u.r.l.). Referendum 
przeprowadzane jest po wykonaniu okre-
ślonych kodeksem wyborczym czynności, 
z zastrzeżeniem jednak przepisu, zgod-
nie z którym przeprowadza się je w dzień 
wolny od pracy, najpóźniej w 50. dniu od 
dnia opublikowania postanowienia komi-
sarza wyborczego (art. 27 ust. 1 u.r.l.). 
Biorąc powyższe terminy pod uwagę, 
referendum odwoławcze z inicjatywy 
mieszkańców może zostać przeprowa-
dzone najwcześniej ok. 13 miesięcy po 
rozpoczęciu kadencji organów gminy, 
najpóźniej zaś ok. 5 miesięcy przed jej 
zakończeniem. Termin ten ulega jednak 
wydłużeniu w wypadku odrzucenia przez 
komisarza wyborczego wniosku mieszkań-
ców i złożenia przez nich skargi do sądu 

administracyjnego. Szczegółowa regulacja 
znajduje się w art. 26 u.r.l.

Dodatkowo istnieje również możli-
wość przeprowadzenia referendum od-
woławczego z inicjatywy rady gminy, 
jednak tylko w sprawie odwołania wójta. 
Zgodnie bowiem z art. 28a ust. 1 u.s.g., 
uchwała rady gminy w sprawie nieudzie-
lenia wójtowi absolutorium, podjęta po 
upływie 9 miesięcy od dnia jego wyboru 
i nie później niż na 9 miesięcy przed za-
kończeniem kadencji, jest równoznaczna 
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania. Rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie odwołania 
wójta po upływie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały w sprawie nieudzielenia mu ab-
solutorium. Ponadto, zgodnie z art. 28b 
ust. 1 u.s.g., w tych samych terminach 
(nie wcześniej niż 9 miesięcy po rozpoczę-
ciu i przed zakończeniem kadencji) rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie odwołania 
wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie 
absolutorium jedynie na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego składu rady. W tym 
miejscu należy odwołać się do przepisów 
u.s.g. dotyczących nadzoru wojewody nad 
uchwałami rady gminy.

Na podstawie z art. 90 ust. 1 wójt obo-
wiązany jest do przedłożenia wojewodzie 
uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia 
ich podjęcia. O nieważności uchwały lub 
zarządzenia w całości lub w części wo-
jewoda orzeka w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
(art. 91 ust. 1 u.s.g). W wypadku, gdy 
organ nadzoru nie stwierdzi nieważności 
uchwały, jest ona publikowana w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym (art. 10 
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ust. 2 u.s.g.). Referendum przeprowadza 
się wówczas w dzień wolny od pracy, naj-
później w 50. dniu od dnia opublikowa-
nia uchwały w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Mając powyższe terminy na 
względzie, należy stwierdzić, że w wypad-
ku zainicjowania referendum przez radę 
gminy, może ono zostać przeprowadzone 
ok. 12 miesięcy po rozpoczęciu kadencji 
oraz 6 miesięcy przed jej upływem.

Jeżeli natomiast wojewoda wyda roz-
strzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-
ważność uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia referendum, zaś sąd administra-
cyjny uwzględni skargę na tę czynność 
nadzorczą, referendum przeprowadza 
się w dzień wolny od pracy, najpóźniej 
w 50. dniu od dnia uprawomocnienia 
się wyroku sądu (art. 10 ust. 3 u.r.l.). 
Szczegółową regulację tych zagadnień 
zawarto w art. 24a ust. 1 i 2 u.r.l. W takim 
wypadku rada gminy podejmuje uchwałę 
w sprawie aktualizacji kalendarza wybor-
czego, co oznacza, że nie ma konieczności 
powtarzania całej procedury wyborczej. 
Oczywiście odsuwa to znacznie w cza-
sie termin przeprowadzenia referendum 
odwoławczego.

W wypadku środka nadzorczego o cha-
rakterze personalnym pozostającego 
w kompetencji Sejmu oraz Prezesa RM nie 
obowiązują natomiast żadne ograniczenia 
czasowe, co oznacza, że zasadniczo mogą 
znaleźć zastosowanie w każdym czasie. 
Jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ 
w sytuacji gdy powodem ograniczenia moż-
liwości przeprowadzenia referendum jest 
z jednej strony umożliwienie mandatariu-
szowi realizacji programu (początek ka-
dencji), z drugiej zaś oszczędność środków 
publicznych ponoszonych na procedurę 

referendalną (koniec kadencji), przesłanki 
te nie odgrywają roli w wypadku narusza-
nia prawa przez organ gminy.

Z przedstawionej regulacji wynika, że 
nawet, gdy w procedurze prowadzącej do 
przeprowadzenia referendum odwoław-
czego nie uczestniczy sąd administracyjny, 
nie może się ono odbyć przez niemal po-
łowę kadencji. W tym okresie nie istnieje 
problem ewentualnej kolizji procedury 
referendalnej oraz postępowania przed 
Sejmem lub Prezesem Rady Ministrów. 
Pytanie jednak, jak powinny postąpić orga-
ny zaangażowane w wymienione procedury 
w sytuacji ich wystąpienia w tym samym 
czasie. Ustawa o referendum lokalnym 
oraz ustawa o samorządzie gminnym mil-
czą w tej kwestii, co wskazywałoby, że oba 
postępowania powinny być prowadzone 
oddzielnie. Należy założyć, że odwołanie 
organu gminy w wyniku zastosowania jed-
nej procedury oznaczać będzie wówczas 
wygaszenie drugiej procedury. W wy-
padku natomiast niepowodzenia jednej 
z nich, druga może być zaś kontynuowa-
na. Słuszność tego wniosku potwierdza 
to, że konsekwencje obu postępowań są 
identyczne. Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, wyznacza osobę, 
która do czasu wyborów pełni funkcje od-
wołanego organu. Zgodnie z art. 372 § 1 
k.w., tego rodzaju wybory przeprowadza 
się w ciągu 90 dni od daty wystąpienia 
przyczyny, tylko w przypadkach okre-
ślonych ustawami. W związku z treścią 
art. 96 ust. 1 i 2 u.s.g. można stwierdzić, 
że odwołanie organów gminy stanowi 
podstawę przeprowadzenia przedtermi-
nowych wyborów. Radni i wójt, których 
mandaty zostały wygaszone w związku ze 
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wspomnianym odwołaniem, zachowują 
prawo do kandydowania w ewentualnych30 
wyborach przedterminowych.

Mając na względzie koszty przepro-
wadzenia plebiscytu oraz jego niską sku-
teczność, należałoby dopuścić odsunięcie 
w czasie terminu referendów w wypadku 
wszczętego już postępowania przez wo-
jewodę (dotyczącego wójta), lub Prezesa 
RM (dotyczącego rady gminy). W ustawie 
nie ma jednak podstawy do takiej czynno-
ści, dlatego jest to jedynie postulat de lege 
ferenda. Powyższe okoliczności powinny 
być jednak brane pod uwagę przez radę 
gminy, w sytuacji pojawienia się propozy-
cji podjęcia uchwały o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania wójta 
z przyczyny innej niż nieudzielenie ab-
solutorium.

Podsumowanie
Podsumowując, odwołanie organów 
gminy pochodzących z wyborów bezpo-
średnich powinno podlegać ścisłym rygo-
rom. Dezawuacja woli wyborców powinna 
bowiem następować tylko w przypadkach 
rażącego i powtarzającego się naruszania 
przepisów prawa, przynajmniej rangi 

30 Zgodnie z art. 28d u.s.g. wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby 
przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Ponadto, jeśli data wyborów przedter-
minowych miałaby przypaść pomiędzy 6 a 12 miesiącem przed zakończeniem kadencji wójta, rada gminy 
może zdecydować o ich nieprzeprowadzaniu. 

ustawowej, które zostały należycie zba-
dane oraz udowodnione. Obowiązująca 
regulacja ustawy o samorządzie gminnym 
nie w pełni spełnia te wymogi. Szczególnie 
problematyczne jest powierzenie kompe-
tencji do odwołania rady gminy Sejmowi, 
bez żadnej kontroli ze strony władzy są-
downiczej. Z drugiej strony istotne jest 
szybkie eliminowanie przypadków na-
ruszania zasady legalizmu przez organy 
władzy publicznej, a zastosowanie środ-
ków zaskarżenia przedłuża całą procedu-
rę. Z tego względu należałoby rozważyć 
rozszerzenie przesłanek zawieszenia rady 
gminy również o przypadki naruszenia 
Konstytucji lub ustaw z jednoczesnym ob-
jęciem tą procedurą wójta. Odwołanie za-
wieszonych organów gminy następowałoby 
dopiero w momencie uprawomocnienia 
się rozstrzygnięcia nadzorczego właści-
wego organu.
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