Warszawa, dnia 30 kwietnia 2009 r.

Opinia
do ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(druk nr 542)

I.

Cel i przedmiot ustawy
Opiniowana ustawa wprowadza przepis stanowiący podstawę prawną udzielania

przez zarząd dzielnicy m. st. Warszawy upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
poszczególnym członkom zarządu oraz innym pracownikom Urzędu m. st. Warszawy
wykonującym pracę w danej dzielnicy.
W myśl przepisu art. 11 ust. 1 ustawy nowelizowanej, Rada m. st. Warszawy może
w drodze uchwały przekazać dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania
zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Rada gminy może
również

upoważnić

organ

wykonawczy

jednostki

pomocniczej

do

załatwiania

indywidualnych spraw w zakresu administracji publicznej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zarząd dzielnicy m. st. Warszawy (organ
wykonawczy jednostki pomocniczej) jest jednak organem kolegialnym, co oznacza, że
wszyscy członkowie tego organu biorący udział w podjęciu decyzji obowiązani są ją
podpisać. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego
(uchwała z dnia 30 września 1992 r. III AZP 17/92, OSNCP 1993/3/25), jak również
Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 24 stycznia 1991 r. SA/Gd 1152/90,
ONSA 1991/2/34; wyrok z dnia 12 lutego 1991 r. SA/Lu 889/90, OSP 1992/2/27).
W ocenie wnioskodawców obowiązek składania podpisów przez wszystkich
członków zarządu dzielnicy m. st. Warszawy mógłby doprowadzić do znacznego

-2przedłużania się i spowolnienia procedur związanych z wydawaniem decyzji, w szczególności
w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do
wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy.
Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt ustawy, pochodzący z przedłożenia poselskiego, stanowił przedmiot prac

sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ustawa została
uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. w brzmieniu zawartym
w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy nr 1803).
III.

Uwagi szczegółowe
Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera
Młodszy legislator

