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Abstract
The subject of the gloss is the ruling of the Supreme

Administrative Court and the preceding ruling of the

Provincial Administrative Court in Gorzów

Wielkopolski. In these judgments, the court came to

the conclusion that the municipal council had the

power to directly control municipal companies. This

judgment is a breach of the previous jurisprudence,

assuming that the supervision and control by the audit

committee of the commune council takes place

indirectly through the control of the activity of the

executive body of the commune. The article analyses

the arguments presented by the court both against the

background of the previous jurisprudence and

statements of the doctrine. As a result, the author

comes to the conclusion that the position of the Court

that allows for the control of municipal companies by

audit committees is not supported by the applicable

legal status. Even if it is assumed that the board may

indicate such an object of control, there are no legal

instruments forcing the company to submit to such

control. The only instrument envisaged by the

legislator is the right to individual control of

companies by councilors.
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Streszczenie
Przedmiotem glosy jest orzeczenie Naczelnego Sądu

Administracyjnego oraz poprzedzającego go wyroku

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie

Wielkopolskim. W wyrokach tych sąd doszedł do prze-

konania, że rada gminy ma kompetencje do bezpośred-

niego kontrolowania spółek komunalnych. Wyrok ten

stanowi wyłom w dotychczasowej linii orzeczniczej,

przyjmującej że nadzór i kontrola sprawowane przez

komisję rewizyjną rady gminy następują pośrednio

przez kontrolę działalności organu wykonawczego gmi-

ny. W artykule poddano analizie argumenty przedsta-

wione przez sąd zarówno na tle dotychczasowego

orzecznictwa, jak i wypowiedzi doktryny. W konsekwen-

cji autor dochodzi do przekonania, że stanowisko sądu

dopuszczające kontrolę spółek komunalnych przez ko-

misje rewizyjne nie znajduje oparcia w obowiązującym

stanie prawnym. Nawet jeżeli przyjąć, że rada może

wskazać taki przedmiot kontroli, to nie istnieją instru-

menty prawne zmuszające spółkę do podporządkowa-

nia się tej kontroli. Jedyny instrument, jaki przewidział

ustawodawca, to uprawnienia do indywidualnej kontro-

li spółek przez radnych.

Słowa kluczowe: spółka komunalna, gmina, rada gminy,

nadzór, kontrola
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Wprowadzenie

W orzeczeniu z 12.03.2019 r., I OSK 657/19, Naczelny

Sąd Administracyjny stwierdził, że: „Spółki prawa handlo-

wego, których jedynym właścicielem jest gmina, mają szcze-

gólny charakter, ponieważ podstawowym celem ich powo-

łania (utworzenia) jest realizacja określonych zadań gminy

(art. 9 ust. 1 u.s.g.), a nie przynoszenie zysku. Dlatego też

przepisy ustawy o samorządzie gminnym w odniesieniu do

tych spółek są przepisami szczególnymi w stosunku do

przepisów kodeksu spółek handlowych. To zaś uzasadnia

kompetencje kontrolne rady gminy nad tego rodzaju spół-

kami, ponieważ rada gminy musi posiadać kompetencje

kontrolne w stosunku wszelkich jednostek organizacyjnych,

za pomocą których gmina realizuje spoczywające na niej

zadania. Przekazanie zadań do spółki nie może bowiem

oznaczać wyjęcia ich spod kontroli rady. Z tego względu

spółki, których jedynym właścicielem jest gmina, niewątpli-

wie mieszczą się w pojęciu „gminnych jednostek organiza-

cyjnych”, pomimo tego że posiadają odrębną od gminy oso-

bowość prawną”. 

Orzeczenie NSA oraz poprzedzające je orzeczenie WSA

w Gorzowie Wielkopolskim wpisuje się w szerszą dyskusję

dotyczącą zakresu kompetencji poszczególnych organów

gminy w zakresie nadzoru nad spółkami komunalnymi 

(Cisek, 2003, s. 6; Szewc, 2005, s. 105–111; Kociński 2011 

s. 37; Dolnicki 2015, s. 67–87). W tym jednym zagadnieniu

ogniskuje się kilka dość istotnych kwestii, jakie musiały być

poddane analizie przed wydaniem glosowanego orzeczenia.

Po pierwsze, znaczenie pojęcia „jednostki organizacyjne

gminy” oraz „gminne jednostki organizacyjne”, po drugie,

podział kompetencji pomiędzy organ stanowiący a organ

wykonawczy, po trzecie, wpływ powierzenia części zadań

własnych jednostki samorządu terytorialnego na charakter

spółki komunalnej, po czwarte, realizacja zadań własnych

j.s.t. poprzez spółkę komunalną1. W dotychczasowym

orzecznictwie dominował przeciwny pogląd niż prezento-

wany w komentowanym orzeczeniu. Z reguły sądy przyjmo-

wały, że nie jest dopuszczalna kontrola spółek komunal-

nych przez komisje rewizyjne organów stanowiących2. Ko-

mentowane orzeczenie może spowodować zmianę podejścia

do kwestii kontroli spółek komunalnych, być może również

w zakresie skarg wnoszonych na ich organy zarządzające

i kontrolne3. Glosowane orzeczenie wywołało, jak się wyda-

je, na nowo dyskusję o zakresie kontroli komisji rewizyjnej

w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu

terytorialnego. Dlatego też warto odnieść się do argumen-

tacji składu orzekającego, zwłaszcza że już po dacie jego

wydania sądy administracyjne w podobnych stanach fak-

tycznych podejmowały odmienne wyroki4. Ta rozbieżność

orzeczeń potwierdza, że treść przepisów ustaw samorządo-

wych — bez dobrej i spójnej nowelizacji — będzie wiecznie

źródłem dyskursu prawniczego i niepewności dotyczących

stanu prawnego w konkretnych stanach faktycznych (por.

Kiełbus, 2018 i 2019)5. Przed analizą poszczególnych za-

gadnień konieczne jest jednak przedstawienie stanu fak-

tycznego, który stanowił podstawę oceny prawnej dokona-

nej przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim i NSA. Przy

czym sąd kasacyjny w zasadzie podzielił stanowisko sądu

pierwszej instancji, rozszerzając nieznacznie argumentację

dotyczącą przyjętego rozstrzygnięcia. 

Stan faktyczny 

Przedmiotem rozstrzygania była zgodność z przepisami

uchwały rady miasta, która dotyczyła zlecenia komisji rewi-

zyjnej dokonania kontroli doraźnej wymienionych w jej tre-

ści spółek komunalnych. Jedynym udziałowcem tych spółek

była przedmiotowa gmina. W ramach nadzoru nad j.s.t. wo-

jewoda stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. Pod-

stawę rozstrzygnięcia stanowiła interpretacja użytego w art.

18a ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym6

(dalej jako: u.s.g.) zakresu desygnatowego pojęcia „gmin-

nych jednostek organizacyjnych”. W ocenie organu nadzoru

pojęcie to obejmuje wyłącznie jednostki pozostające we

wspólnej organizacji, których działalność finansowana jest

z budżetu gminy, a także pozostające pod zwierzchnictwem

organu wykonawczego gminy, a więc takie, które nie posia-

dają osobowości prawnej. Do tej kategorii, w ocenie organu

nadzoru, nie należą spółki komunalne7. Od powyższego roz-

strzygnięcia skargę złożyła gmina niezgadzająca się z przyję-

tą przez organ nadzoru interpretacją. Sąd pierwszej instan-

cji uwzględnił skargę i stwierdził nieważność rozstrzygnięcia

nadzorczego. Rozstrzygając sprawę, sąd pierwszej instancji

podkreślił, że u.s.g. nie definiuje pojęcia „gminnej jednostki

organizacyjnej”. Jednocześnie ustawodawca w innych prze-

pisach posługuje się sformułowaniem „jednostka organiza-

cyjna gminy”. Sąd słusznie zauważył, że użycie różnych sfor-

mułowań wywołuje chaos terminologiczny, a w konsekwen-

cji powoduje w doktrynie i orzecznictwie rozbieżność

w kwestii wykładni i stosowania przepisów prawa dotyczą-

cych j.s.t. 

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał na formułowane

w orzecznictwie i doktrynie dwa przeważające stanowiska

dotyczące pojęcia „jednostka organizacyjna gminy” oraz

„gminna jednostka organizacyjna”. Pierwszy z przywoła-

nych poglądów uznaje, na podstawie analizy art. 24a i 24b

u.s.g., iż są to tożsame pojęcia, które są używane przez usta-

wodawcę zamiennie (por. Wierzbica, 2008a i 2008b, s. 88.;

Rzetecka-Gil 2007; Szewc, 2005b). Drugi pogląd uznaje, że

pojęcie „gminnej jednostki organizacyjnej” obejmuje za-

równo jednostki organizacyjne gminy, jak i gminne osoby

prawne, natomiast pojęcie „jednostka organizacyjna gminy”

oznacza gminną jednostkę organizacyjną, która dodatkowo

spełnia warunek bycia częścią struktury organizacyjnej gmi-

ny (np. jako zakład czy jednostka budżetowa)8. Już w tym

miejscu należy zaznaczyć, że w doktrynie można też znaleźć

trzeci pogląd, dotyczący spółek w kontekście treści art. 18a

ust. 1 u.s.g. Niezależnie od przyjmowanego generalnego po-

glądu co do pojęć „gminnej osoby prawnej” i „jednostki or-

ganizacyjnej gminy” autorzy z reguły są zgodni, że interpre-

tacja art. 18a ust. 1 u.s.g. w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit g i h

u.s.g. w zw. z art. 9 u.s.g. nie pozwala uznać dopuszczalności

kontroli spółek gminnych przez komisje rewizyjne (por. Ki-
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siel, 2010, s. 386; Wierzbica, 2012, s. 380; Korczak, 2007, 

s. 35; Jóźwik, 2008, s. 41; Czesyk, 2016, s. 77). W treści prze-

pisów kompetencyjnych ustawodawca bowiem rozdzielił

uprawnienia rady odnośnie do tworzenia spółek i spółdziel-

ni, oraz do podejmowania uchwał w sprawie tworzenia, li-

kwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich

w majątek. Jeżeli ustawodawca rozróżnia kompetencje or-

ganów stanowiących gminy do tworzenia spółek oraz do

tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych, to należy

wnioskować, że pojęcie spółki nie jest tożsame z pojęciem

gminnej jednostki organizacyjnej (bez względu na to, czy

posiada ona osobowość prawną, czy też nie). Na marginesie

należy jedynie wskazać, że powyższa interpretacja może do-

tyczyć również spółdzielni. Do poczynionych w tym miejscu

uwag odnośnie do trzeciej interpretacji ujęcia spółek w za-

kresie desygnatowym pojęcia „gminnych jednostek organi-

zacyjnych” zostaną poczynione uwagi także w dalszej części

glosy. 

Gminna jednostka organizacyjna 
a jednostka organizacyjna gminy

Jak wyżej wskazano, w rozważaniach sądu kluczowe było

rozstrzygnięcie znaczenia pojęcia „gminne jednostki organi-

zacyjne” użytego w art. 18a ust. 1 u.s.g. Odnosząc się do

przywołanych w orzeczeniu poglądów, WSA swoją analizę

rozpoczął od szerszego pojęcia „jednostka organizacyjna”.

Uznał, iż jest to zespół prawnie wyodrębnionych oraz zorga-

nizowanych składników majątkowych i osób, wyposażonych

w możliwość działania na określonym polu, w tym występo-

wania w obrocie prawnym niekoniecznie cywilnoprawnym.

Przy takim ujęciu spółka kapitałowa jawi się sądowi jako

jednostka organizacyjna. Jest to bowiem w ocenie sądu nic

innego jak wyodrębniony prawnie majątek oraz osoby (ak-

cjonariusze, udziałowcy i członkowie organów), wyposażone

w osobowość prawną i z określonymi celami działalności.

Potwierdza to art. 33 k.c., według którego osobami prawny-

mi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym prze-

pisy szczególne przyznają osobowość prawną (Skwarło,

2006). W konsekwencji Sąd uznaje, że „gminną jednostką

organizacyjną” jest jednostka utworzona przez gminę w ce-

lu wykonywania jej zadań. Takie rozumienie w ocenie sądu

potwierdza art. 9 ust. 1 u.s.g. Zgodnie nim w celu wykony-

wania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne,

a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z or-

ganizacjami pozarządowymi. Konsekwentnie sąd przyjmuje,

że pod względem strukturalnym gminne jednostki organiza-

cyjne mogą stanowić część danej jednostki samorządu jako

osoby prawnej (jednostki prawnie niewyodrębnione) albo

być podmiotami samodzielnymi, odrębnymi od tej osoby —

jako jednostki prawnie wyodrębnione. Tym samym sąd,

przyjmując szerokie rozumienie pojęcia gminnych jedno-

stek organizacyjnych, obejmuje nim spółki komunalne,

a tym samym uznaje, że pojęcia „gminnych jednostek orga-

nizacyjnych” oraz „jednostek organizacyjnych gminy” mają

tożsamy zakres desygnatowy. W treści poszczególnych prze-

pisów pojęcia te używane są w znaczeniu szerokim (przyj-

mując ich tożsamość) i wąskim (uznając, że nie obejmują

gminnych osób prawnych). Sposób interpretacji będzie uza-

leżniony od jednostki redakcyjnej, w której zostało ono uży-

te. Jeżeli w ramach tej jednostki występuje również pojęcie

„gminna osoba prawna”, oznacza to użycie tego pojęcia

w jego wąskim znaczeniu, nieobejmującym właśnie owych

„gminnych osób prawnych”. Natomiast gdy ustawodawca

używa tego terminu „samodzielnie” — bez „sąsiedztwa”

gminnej osoby prawnej — wówczas mamy do czynienia

z szerokim znaczeniem tego pojęcia (podobnie: Rzetecka-

-Gill, 2009). Dodatkowych argumentów popierających 

stanowisko przyjęte przez sąd pierwszej instancji należy po-

szukiwać w interpretacji art. 47 ust. 1 u.s.g. Przepis ten po-

sługuje się pojęciem „jednostek organizacyjnych gminy nie-

posiadających osobowości prawnej”. Z dodania przez usta-

wodawcę sformułowania „nieposiadających osobowości

prawnej” sąd, dokonując interpretacji a contrario, uznaje

że jednostki organizacyjne gminy to właśnie te, które posia-

dają osobowość prawną. Wskazując na rozbieżności znacze-

niowe, sąd pierwszej instancji odnosi się do użytego 

w art. 24f ust. 2 i 4, art. 24h ust. 1,3,5, art. 24k ust 1 i 3 u.g.k.9 —

obok sformułowania „kierownik jednostki organizacyjnej

gminy” — pojęcia „osoby zarządzającej i członka organu za-

rządzającego gminną osobą prawną”, co w ocenie sądu mo-

że oznaczać użycie pojęcia „jednostka organizacyjna gminy

w wąskim znaczeniu, nieobejmującym podmiotów posiada-

jących osobowość prawną. Tę argumentację wsparł dodat-

kowo NSA, rozpatrując skargę kasacyjną. Wskazał, że zgod-

nie z dyrektywą 7 wykładni językowej, znaczenie zwrotów

powstałych przez połączenie zwrotów prostych należy usta-

lać zgodnie z regułami syntaktycznymi języka, do którego

należy interpretowana norma (por. Wróblewski, 1979, 

s. 400). Dlatego, jeżeli w konkretnym przepisie pojęcie to

występuje bez bliższego dookreślenia, to reguły syntaktycz-

ne języka polskiego nakazują przyjąć, że występuje ono

w szerszym znaczeniu. 

Zakres uprawnień kontrolnych rady gminy 
i komisji rewizyjnej

W orzeczeniach sądy obu instancji, powołując się na in-

terpretacje przepisów oraz reguły wykładni, nie odniosły się

do szerszego kontekstu budowania norm prawnych na

podstawie przepisów. Wydaje się, że art. 18a ust. 1 u.s.g. po-

winien być interpretowany wraz z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i f

oraz art. 15 u.s.g. Ten ostatni w ust. 1 statuuje radę jako or-

gan stanowiący i kontrolny gminy10, co można odczytywać

jako dopuszczenie kontroli wszystkich działań realizowa-

nych i dokonywanych przez organy gminy. Komisja rewizyj-

na nie jest organem kontrolnym, a organem wewnętrznym

rady (organem pomocniczym), tym samym jej kompetencje

nie mogą wykraczać poza kompetencje rady j.s.t. Co więcej,

komisja rewizyjna nie jest jedynym organem rady, który mo-

że realizować jej kompetencje kontrolne (Sołtyk, 2018, 

s. 13). Jako przykład można chociażby wskazać ustawowe

komisje, takie jak komisja skarg, wniosków i petycji (rozpa-
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truje m.in. skargi na działania wójta i gminnych jednostek

organizacyjnych), albo stałe komisje rady powoływane z re-

guły w podobnych obszarach funkcjonowania, takie jak ko-

misja finansów (analiza projektów budżetu i jego wykona-

nia), czy komisje doraźne (tworzone do kontroli określone-

go zakresu). Ustawowy podział kompetencji kontrolnych

pokazuje, że nie wszystkie zadania kontrolne rada j.s.t. re-

alizuje poprzez komisję rewizyjną. Chociaż możliwe jest do-

konywanie oceny całościowej podejmowanych działań orga-

nu również poprzez uwzględnienie oceny danego zdarzenia,

np. skargi na wójta, dokonanej przez właściwą komisję.

W tym zakresie, jak się wydaje, komisja rewizyjna jest zwią-

zana stanowiskiem komisji właściwej oraz podjętego przez

radę w danej sprawie rozstrzygnięcia. Zatem intencja usta-

wodawcy jest wyraźna. Wynika z niej, że komisja rewizyjna

działa w imieniu rady i w zakresie jej kompetencji oraz kom-

petencji wyznaczonych przepisami prawa. 

Kontrolą w świetle art. 18a ust. 1 u.g.k. objęte są gminne jed-

nostki organizacyjne tworzone na podstawie art. 9

ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h u.s.g. Za pomocą tych jedno-

stek gmina realizuje swoje zadania publiczne, a zatem ich

kontrola nie powinna budzić wątpliwości (por. Martysz

2018, s. 335). Warto wskazać, że pojęcie gminnej jednostki

organizacyjnej występuje również w przywołanym wyżej 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h. u.s.g. w kontekście wyrażania zgody

na dokonanie określonych czynności przez organ wykonaw-

czy. Pojęcie to bezsprzecznie nie obejmuje swoim zakresem

spółek, bowiem te wymienione zostały w lit. f oraz pośred-

nio w lit. g tego ustępu. Tym samym w zakresie zadań i kom-

petencji ustawodawca odróżnił te dwa pojęcia. Jeżeli normę

prawną będziemy odtwarzać na podstawie art. 18 i 18a

u.s.g., to pojęcie „gminne jednostki organizacyjne” nie obej-

muje przynajmniej spółek. Jeżeli przyjąć interpretację NSA

w zakresie stosowania zasad wykładni językowej, to musi

ona dotyczyć nie tylko przepisu, ale przede wszystkim nor-

my prawnej. Trudno zatem uznać, że w tych przepisach po-

jęcie to zostało użyte w szerszym ujęciu. Należy je interpre-

tować w taki sam sposób11. 

Funkcje osobowości prawnej gminy

Na tezach dotyczących znaczenia pojęć „jednostki organi-

zacyjnej gminy” i „gminnej jednostki organizacyjnej” sądy

obu instancji nie kończą swojej argumentacji. Przyjmują

dość ciekawą koncepcję osobowości prawnej, uznając że wy-

posażenie spółki komunalnej w ten atrybut nie oznacza jej

zupełnej odrębności od j.s.t. Sąd poprzez odniesienie się do

publicznoprawnego charakteru gminy, uznaje ją za podmiot

wyposażony w osobowość prawną w celu uczestniczenia

w obrocie cywilnoprawnym. Takim sformułowaniem sąd

upraszcza skomplikowane relacje, jakie występują między

gminą jako podmiotem publicznoprawnym a gminą jako

podmiotem występującym w obrocie cywilnoprawnym. To

uproszczenie jest szczególnie widoczne w dalszej części ar-

gumentacji. Sąd przyjmuje, że w strukturze organizacyjnej

gminy, rozumianej jako związek publicznoprawny funkcjo-

nują: a) różne jednostki organizacyjne, w tym posiadające

osobowość prawną i nieposiadające osobowości prawnej; b)

podlegają one j.s.t. i są przez nie kontrolowane. Co prawda

sąd tego fragmentu swojego stanowiska szerzej nie uargu-

mentował, jednak może ono wywołać szersze konsekwencje

nie tylko w sferze kontroli spółek komunalnych. Powyższa

koncepcja może oznaczać, że dla sądu najistotniejsze zna-

czenie ma fakt realizacji przez spółki gminne zadań wła-

snych j.s.t. Sąd właściwie przyjął, że uprawnienia kontrolne

rady wynikają z prawa publicznego, a mienie spółki stanowi

majątek komunalny. Spółki z reguły zaś powoływane są do

realizacji zadań własnych gminy12. Czy jednak powierzenie

spółce realizacji określonego zadania jest jednoznaczne

z dopuszczalnością kontroli sposobu jego wykonania przez

komisję rewizyjną i bezpośrednio przez radę in gremio? Być

może nie wybrzmiało to wprost w stanowisku sądu, ale

wskazując, że wyposażenie spółki w osobowość prawną nie

oznacza jej odrębności, sąd miał na myśli przede wszystkim

odrębność organizacyjną13. Jeżeli przyjmiemy, taką koncep-

cję, to kolejnym krokiem jest uznanie, że w praktyce wypo-

sażenie jednostki organizacyjnej w osobowość prawną nie

ogranicza odpowiedzialności j.s.t. za zobowiązania spółki

realizującej jej zadania własne. Tym samym w przypadku

upadłości spółki w wyniku wzrostu kosztów realizacji zada-

nia powierzonego przez gminę, to ta ostatnia przejmuje jej

zobowiązania. Bycie elementem struktury organizacyjnej

gminy z dopuszczalną kontrolą wykonywania przez tę spół-

kę zadań przenosi nas bowiem na grunt pomijania osobowo-

ści prawnej jako wyłączającej odpowiedzialność wspólnika

za jej zobowiązania. Przekazanie zadań, w ocenie sądu, nie

oznacza wyłączenia kontroli ich wykonywania przez komisję

rewizyjną, a w konsekwencji przez radę gminy, na podstawie

przepisów prawa publicznego. Takie stanowisko w połącze-

niu z uznaniem, że mamy do czynienia z jednostką organi-

zacyjną gminy, może oznaczać, że brak wykonywania czyn-

ności kontrolnych na podstawie prawa publicznego

pozwalałby przypisać gminie odpowiedzialność za zobowią-

zania spółki. W takim przypadku gmina nie mogłaby chro-

nić się ograniczeniami odpowiedzialności wprowadzonej

w przepisach k.s.h., ponieważ nie wynikałaby ona z przepi-

sów cywilnych. Właśnie dlatego, że sąd przechodzi na grunt

przepisów prawa publicznego, z takimi dalekosiężnymi

skutkami przyjętej przez sąd interpretacji możemy mieć do

czynienia. 

Kontrola działalności spółek

Przekazanie zadań nie oznacza wyłączenia spod kontroli

ich realizacji, jednakże sposób kontroli musi uwzględniać

specyfikę funkcjonowania wybranej do realizacji zadania

formy. W tym zakresie rada gminy na możliwość pośredniej

kontroli spółki poprzez kontrolę wójta (Cern, 2019, s. 127

i n.). Wzmocnieniem działań radnych jest przyznane im

uprawnienie do indywidualnej kontroli spółek, która może

być podstawą do analizy działań organu wykonawczego.

W ocenie glosującego przyjęty przez NSA pogląd prowadzi

do naruszenia podziału kompetencji pomiędzy organem wy-

konawczym a organem stanowiącym j.s.t.14 Należy wskazać
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na jeszcze jedno zagadnienie, do którego nie odniósł się

WSA oraz NSA. Sprawa dotyczyła jednoosobowych spółek

j.s.t. Jeżeli zastosować te reguły w odniesieniu do spółek

z udziałem j.s.t., to może okazać się, że spółka kontroluje

nie tylko realizację zadań gminy, ale również innych pod-

miotów. Ponadto jak rozwiązać kwestię kontroli spółki re-

alizującej różne zadania, a nie tylko zadania powierzone?

Czy w takim razie, przyjmując koncepcję kontroli wynikają-

cą z realizacji zadań j.s.t., rada będzie musiała ograniczyć

kontrolę wyłącznie do określonych obszarów funkcjonowa-

nia spółki? Dlatego też dotychczasowy utrwalony sposób

pośredniej kontroli spółek samorządowych pozwalał te

wszystkie wątpliwości uprościć i pozwolić na właściwe rela-

cje pomiędzy właścicielem (j.s.t.) a spółką, bez konieczności

rozstrzygania o zakresie kompetencji i uprawnień organów

j.s.t. do kontroli spółek gminnych15. Na marginesie można

jedynie zauważyć, że orzeczenie to, o ile znajdzie szerszą ak-

ceptację w judykaturze, może prowadzić do umożliwienia

rozpatrywania przez organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego skarg na osoby zarządzające samorządowymi

osobami prawnymi — spółkami handlowymi. Przy takim

ujęciu argumentów dotyczących osobowości prawnej fak-

tycznie bezcelowe staje się podnoszenie argumentów o obo-

wiązku powoływania rady nadzorczej w spółce, która nadzo-

ruje jej działalność. Sąd uznaje ją jako organ kontroli we-

wnętrznej, który nie wyłącza możliwości realizowania przez

komisję rewizyjną rady gminy kontroli na podstawie przepi-

sów publicznych przyznających temu organowi kompetencje

kontrolne. Zupełnie nie przekonuje argument wskazujący

na indywidualne uprawnienia radnych do kontroli spółek

(art. 24 ust. 2 u.s.g.), analogiczne zresztą jak uprawnienia

posłów i senatorów (Martysz, 2018; Jaworska-Dębska, 2018,

s. 61–62; Budzisz 2019, s. 108–110). Czy przyznane ustawo-

wo uprawnienia kontrolne mogą przesądzać o dopuszczal-

ności kontroli spółki przez radę? Nie wydaje się, aby tak

faktycznie było. W doktrynie wskazuje się że te uprawnienia

radnych wykraczają poza zakres kontroli rady (Jaworska-

-Dębska, 2018, s. 61–62). Analogicznie trudno uznać, że

uprawnienie kontrolne posła pozwala na kontrolę spółki

przez wyspecjalizowaną komisję sejmową, jeżeli nie wynika

to z przepisów szczególnych. Ten argument sądu należy

uznać za chybiony. 

Stosunek przepisów u.s.g. do k.s.h. 

Kolejnym chybionym argumentem jest uznanie przez są-

dy rozpatrujące przedmiotową sprawę, że przepisy u.s.g. są

przepisami szczególnymi w odniesieniu do k.s.h., dlatego

też dopuszczalne jest uznanie kompetencji komisji rewizyj-

nej do kontroli wszelkich jednostek. Jak się wydaje, NSA

przełamał dotychczasowe ujmowanie przepisów u.s.g. jako

przepisów szczególnych do k.s.h., nie zaś przepisów odręb-

nych. K.s.h. wskazywał formy spółek, jakie mogą być wyko-

rzystywane do prowadzenia działalności, w tym działalności

gospodarczej. Przy czym to u.g.k. stanowiła lex specialis
w stosunku do k.s.h. (zob. Cern, 2019 s. 129 i n.; Dolnicki,

2015, s. 80; Jagoda, Łobos-Kotowska, Stańko, 2008, s. 66).

Trudno zgodzić się z takim stanowiskiem NSA. Należy ra-

czej przyjąć, że u.s.g. wskazywała wyłącznie formy realizacji

zadań oraz częściowo regulacje dotyczące struktury gminy.

Trudno jest uznać, że były to przepisy szczególne do k.s.h.

U.s.g. reguluje wewnętrzne kompetencje poszczególnych

organów. Komisja rewizyjna jako organ wewnętrzny rady

posiada określone kompetencje kontrolne i nie może poza

nie wychodzić16. Jest ona uprawniona do kontrolowania

działalności organu wykonawczego, a wyłącznie pośrednio

jego działań jako podmiotu właściwego do wykonywania

uprawnień właścicielskich gminy. Kompetencje w tym za-

kresie określają przepisy art. 18 u.s.g. Trudno jest bowiem

wybiórczo odczytywać normę prawną na podstawie art. 18a

u.s.g. bez analizy kompetencji rady gminy wymienionych we

wcześniej wskazanym przepisie. W tym zakresie warto rów-

nież wskazać na inny argument niedostrzeżony przez NSA,

dotyczący charakteru prawnego art. 18 u.s.g. Przepis ten za-

wiera normę kompetencyjną, która musi być wykonywana

przez inne akty prawne. W przypadku spółek to przepisy

u.g.k. stanowią podstawę działania organów j.s.t.17. 

Uchwała rady gminy jako podstawa kontroli
spółki komunalnej — ocena

Na marginesie tej dyskusji warto jeszcze zwrócić uwagę na

dwie kwestie, które nie zostały poruszone przez sądy w ra-

mach analizowanego stanu faktycznego. Pierwsza to kwestia

dopuszczalności kontroli przez organ nadzoru nad przedmio-

tową uchwałą. W przedmiotowym stanie faktycznym adre-

satem uchwały jest organ wewnętrzny organu stanowiącego

— komisja rewizyjna. Nie jest ona skierowana w żadnym za-

kresie do wskazanych w jej treści spółek. Jeżeli zatem stano-

wi ona akt zarządzania wewnętrznego, to można postawić

pytanie, czy podlega kontroli przez wojewodę18. Jeżeli nawet

przyjąć, że możliwe jest badanie przez wojewodę jej zgodności

z przepisami prawa, to czy doszło do istotnego naruszenia

przepisów (odnośnie do kryteriów nadzoru zob. Lemańska,

2017, s. 27–41). Sama uchwała rady gminy nie tworzy samoist-

nych instrumentów kontrolnych wobec spółek komunalnych.

Jej wykonanie wymaga od komisji rewizyjnej postępowania

zgodnego z przepisami szczególnymi. Żaden z przepisów

u.g.k. ani k.s.h. nie przewiduje bezpośrednich kompetencji

kontrolnych dla organu stanowiącego. Zasadą jest bowiem

pośrednia kontrola sprawowana poprzez rady nadzorcze.

Art. 18a u.s.g. nie tworzy samoistnego uprawnienia kontrol-

nego dla komisji rewizyjnej, a pośrednio i dla organu stano-

wiącego. W świetle przepisów u.g.k. kompetencja organu

stanowiącego wskazana została w art. 4 u.g.k. Jest to jedyny

przepis szczególny uprawniający radę do określonego działa-

nia, w tym przypadku do wyboru sposobu i formy prowadze-

nia działalności komunalnej. Przepisy te nie przewidują

kompetencji organu stanowiącego w zakresie kontroli, a są

to przepisy szczególne w stosunku do u.s.g. Trzeba zwrócić

uwagę na jeszcze jedną, tym razem praktyczną, kwestię,

a mianowicie wykonalność podjętej uchwały. W przypadku

braku przepisów szczególnych uchwała, nawet gdyby została

skierowana do konkretnej spółki, nie tworzy samoistnych
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uprawnień do kontroli niezależnego w formie prawnej pod-

miotu. Spółka mogłaby zgodnie z prawem odmówić komisji re-

wizyjnej udzielania odpowiedzi. Aby w tym przypadku podjąć

jakiekolwiek decyzje, i tak komisja rewizyjna musiałaby doko-

nywać kontroli na podstawie dokumentów i wyjaśnień organu

stanowiącego, lub danych uzyskanych przez radnych w ramach

ich uprawnień kontrolnych. Można nawet postawić tezę, że

w przedmiotowej sytuacji nie doszło do istotnego naruszenia

przepisów prawa. Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia wte-

dy, gdyby organ stanowiący adresatem uchwały uczynił bezpo-

średnio spółkę. Komisja rewizyjna mogła wykonać przedmio-

tową uchwałę, ale wyłącznie w sposób pośredni, co jest zgodne

z dotychczasową linią orzeczniczą. 

Podsumowanie

Niezależnie od oceny orzeczenia należy zgodzić się z po-

stulatami tych autorów, którzy od wielu lat wskazują na

konieczność nowelizacji przepisów ustaw samorządowych

w zakresie definicji „jednostki organizacyjnej gminy”,

„gminnej jednostki organizacyjnej” czy kompetencji orga-

nów gminy w odniesieniu do gminnych osób prawnych, tak

aby wyeliminować powstające wątpliwości (por. Szewc,

2000). Trudno nie przyznać racji sądom obu instancji, że

sposób realizacji powierzonych zadań nawet spółkom ko-

munalnym wymaga nadzoru i kontroli. Jednak poszukiwa-

nie podmiotu odpowiedzialnego za te zadania powinno

uwzględniać nie tylko specyfikę funkcjonowania spółek,

ale przede wszystkim podział określonych w u.s.g. kompe-

tencji pomiędzy organem stanowiącym i organem wyko-

nawczym. O ile organ stanowiący ma pełne prawo do kon-

troli działań podejmowanych przez organ wykonawczy, to

wyłącznie w sposób pośredni może kontrolować podmioty,

z którymi zawierane są umowy czy wykonywane czynności.

Sąd, przyznając bezpośrednią kompetencję komisjom re-

wizyjnym (a zatem też organom stanowiącym) do kontroli

spółek komunalnych, narusza ustawowy podział zadań po-

między organy j.s.t. 
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Przypisy/Notes

1 Dodatkowo w doktrynie i judykaturze analizowane było zagadnienie sposobu i formy wskazania przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego do pełnienia

funkcji w organach spółek samorządowych (por. np. Walczak, 2014; s. 4–26; wyrok NSA z 23.04.2014 r. II OSK 637/14, OwSS 2014/3/97-101; Rzetecka-Gil, 2014; wy-

rok WSA w Warszawie z 7.09.2018 r., VIII SA/Wa 543/18. Jednak zakres ten wykracza poza ramy prezentowanej glosy. 
2 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z 16.04.2015 r., II SA/OL 433/15; postanowienie NSA z 26.05.2015 r., II FSK 826/13; wyrok NSA z 15.05.2009 r., II OSK 663/09. 
3 Do tej pory orzecznictwo uznawało, że rada gminy nie jest właściwa do rozpatrywania skarg na organy zarządzające spółkami komunalnymi. Jednak przyjęcie ja-

ko podstawy kontroli spółek przez rady gmin powierzenia wykonywania zadań własnych j.s.t. ten sposób interpretacji przepisów może zmienić. 
4 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 2.07.2019 r. sygn. III SA/Gl 472/19. 
5 Autor ten słusznie zauważa, że wielokrotnie nowelizowane przepisy doprowadziły do pewnej ułomności rozwiązań ustrojowych samorządu. Przepisy te w określo-

nych zakresach, jak chociażby w odniesieniu do art. 18a ust. 1 u.s.g. utraciły swoją przejrzystość i wewnętrzną spójność. Być może w pewnym zakresie rozbieżności te

rozstrzygnąłby NSA w drodze uchwały odpowiedniego składu sądu. 
6 T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. 
7 W swojej interpretacji organ nadzoru odwołał się przede wszystkim do poglądów wyrażonych przez NSA w postanowieniu z 26.05.2015 r., II FSK 826/13. 
8 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 8.01.2009 r., II SA/Bd 878/08. W doktrynie dość szczegółową analizę pojęcia „gminnej jednostki organizacyjnej” przedstawił

Szewc (2005a, s. 105–111) oraz Dolnicki (2015, s. 67–87). W ich ocenie pojęcie „gminnej jednostki organizacyjnej” jest pojęciem szerszym, obejmuje bowiem wszystkie

jednostki organizacyjne gminy oraz gminne osoby prawne. Z kolei jednostka organizacyjna gminy obejmuje wyłącznie te jednostki, które są częścią organizacyjną gmi-

ny (jednostka budżetowa, zakład budżetowy). Gminną osobą prawną będą takie gminne jednostki organizacyjne, które są utworzone przez gminę (w tym przypadku

konieczne byłoby rozszerzenie tej kategorii o podmioty, dla których j.s.t. jest podmiotem większościowym); posiadają osobowość prawną, realizują zadania j.s.t. W oce-

nie B. Dolnickiego analizującego art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h u.s.h. pojęcie „gminnej jednostki organizacyjne” obejmuje wszystkie jednostki utworzone uchwałą rady bez

względu na to, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Do gminnych jednostek organizacyjnych B. Dolnicki zalicza: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady

budżetowe, instytucje kultury, publiczne ZOZ, spółki, fundacje, stowarzyszenia. W tej grupie podmioty wyposażone w osobowość prawną są ujmowane przez B. Dol-

nickiego jako gminne osoby prawne, natomiast pozostałe podmioty obejmują jednostki organizacje nieposiadające osobowości prawnej (jednostki organizacyjne gmi-

ny). Z kolei A. Szewc, analizując pojęcie „jednostki organizacyjne” używane w przepisach, dochodzi do wniosku, że jest ono stosowane w różny sposób, w części prze-

pisów ujmowane jest szeroko (obejmuje również jednostki wyposażone w osobowość prawną), a w części wąsko (bez osób prawnych). Zatem sposób interpretacji prze-

pisu uzależniony jest od kontekstu w treści przepisów. 
9 Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 712) 
10 Pojęcie kontroli nie zostało zdefiniowane. W doktrynie przyjmuje się że obejmuje: badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym; ustalenie za-

sięgu i przyczyn rozbieżności; przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem i wynikających stąd dyspozycji zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i podmiotowi

organizacyjnie zwierzchniemu; wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych zgodności lub niezgodności między wykonaniem a planowaniem. Por.: L. Kurowski, E. Ruśkowski,

H. Sochacka-Krysiak, 2000, s. 16; E. Górecki, 2001, s. 6–7 oraz 26; J. Boć 2003, s. 321; P. Sołtyk, 2018, s. 10–11. 
11 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z 16.06.2015 r., II SA/OL 433/15. Przedmiotem rozstrzygania była kwestia dopuszczalności wprowadzenia do planu pracy komisji

rewizyjnej rady miasta zadania obejmującego kontrolę spółek komunalnych. Organ nadzoru przyjmując, że spółki komunalne nie są gminnymi jednostkami organiza-

cyjnymi, uznał, że komisja rewizyjna gminy nie jest uprawniona do ich kontroli. Do takiego stanowiska przychylił się w orzeczeniu WSA w Olsztynie. Skład orzekają-

cy, odwołując się do treści art. 9 ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowienia NSA z 26.05.2015 r., II FSK 826/13, wskazał na rozróżnienie cech gminnych jed-

nostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych. Przyjmując argumenty zawarte w powyższym postanowieniu NSA, skład orzekający wskazał, że gminne jed-

nostki organizacyjne działają w imieniu i na rachunek organu założycielskiego, natomiast komunalne osoby prawne posiadają odrębny od gminy byt prawny. Sąd, wska-

zał, że żaden przepis nie uprawnia organów gminy do ingerowania w działalność spółki funkcjonującej według zasad cywilnoprawnych. Jeżeli zatem spółki komunalnej

nie można uznać za żaden z podmiotów, o których mowa w art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności za gminne jednostki organizacyjne, które ze swej

istoty funkcjonują w ramach organizacji gminy i których działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz które pozostają pod bezpośrednim zwierzchnictwem orga-

nu wykonawczego, to nie mogą podlegać kontroli komisji rewizyjnej rady. Możliwość wpływania na spółki komunalne gmina uzyskuje wyłącznie w granicach kompe-

tencji i uprawnień wynikających z posiadanych udziałów lub akcji, w tym też zakresie, korzystając z uprawnień właścicielskich, może wpływać na tworzone strategie

i kierunki działań (zob. też: Kudra-Ostrowska, Jagodziński, 2015). Sąd w powyżej przywołanym orzeczeniu swoje stanowisko oparł przede wszystkim na interpretacji

pojęcia gminnych jednostek organizacyjnych, które w jego ocenie nie obejmuje gminnych osób prawnych, w szczególności spółek komunalnych. W konsekwencji takie-

go ujęcia spółki z uwagi na treść art. 18a u.s.g. nie były objęte zakresem kontroli komisji rewizyjnej. W tym orzeczeniu nie rozpatrywano kwestii, jaka pojawiła się w gło-

sowanym orzeczeniu, a mianowicie powierzenia realizacji spółce zadania własnego gminy jako podstawy kontroli jej działalności w zakresie sposobu realizacji tego za-

dania gminy. 
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12 Chociaż, w wielu przypadkach realizują również inne zadania. 
13 W doktrynie wskazuje się, że z uwagi na odmienną formę prawną realizacja zadań własnych gminy poprzez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-

ści prawnej i jednostki organizacyjne wyposażone w taki atrybut różnią się w sposobie realizacji tych zadań. Realizacja zadań przez podmioty wyposażone w osobo-

wość prawną cechuje się z reguły samodzielnością podejmowanych decyzji (por. Mituś, 2005, s. 35 i n.; Cern, 2017, s. 119–130). 
14 Jedną z podstawowych zasad prawa administracyjnego jest zasada kompetencji. Zgodnie z nią normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób

ścisły i literalny, bez możliwości stosowania ich rozszerzającej wykładni oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Takie stanowisko wielokrotnie prezen-

tował Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie. Zob. orzeczenie TK: K 5/86, U 6/87, K 1/89, U 3/92, K 11/93. 
15 Za brakiem możliwości bezpośredniej kontroli spółek komunalnych opowiadają się: Cisek (2003, s. 6); Kociński (2011, s. 37); Korczak (2007, s. 58); Cern

(2019, s. 127 i n); Kruczalak-Jankowska, Cern (2016, s. 234–235). 
16 Komisja rewizyjna jako wewnętrzny organ rady gminy nie może posiadać większych kompetencji kontrolnych niż rada gminy. Jej kompetencje są pochodną kom-

petencji rady gminy, w konsekwencji komisja może kontrolować tylko takie jednostki, które podlegają kontroli rady gminy, bez znaczenia pozostaje fakt ustawowego

wykroczenia poza ten zakres. Por. wyrok NSA z 15.05.2009 r., II OSK 663/09. 
17 Zob.: wyrok WSA w Poznaniu z 18.8.2009 r., II SA/Po; wyrok NSA z 29.5.2009, I OSK 178/09; C. Banasiński, K. Jaroszyński, 2017, s. 199. 
18 Por. np. wyroki NSA z 8.08.2007 r., sygn. I OSK 781/07 i z 19.06.2008 r., sygn. II OSK 500/08. 
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