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AUW PPiA – Acta Universitatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Admini‐
stracji

AUW Prawo – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
Dz.Urz. Doln. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. KGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dz.Urz. Kujaw. – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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PiP – Państwo i Prawo
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PPK – Przegląd Prawa Konstytucyjnego
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
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Prz. Leg. – Przegląd Legislacyjny
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
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ZNPTE – Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUWr – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego

Organy i instytucje

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
RIO – regionalna izba obrachunkowa
RM – Rada Ministrów
SA – sąd apelacyjny
SKO – samorządowe kolegium odwoławcze
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Inne

CUW – centrum usług wspólnych
j.s.t. – jednostka/jednostki samorządu terytorialnego



WSTĘP

Problematyka źródeł prawa administracyjnego w sposób obszerny omawiana jest we
wszystkich współczesnych podręcznikach prawa administracyjnego. Nie znaczy to
jednak, że zagadnienia te nie rodzą już żadnych wątpliwości ani sporów. Dotyczy to
w szczególności kategorii aktów prawa miejscowego jako jednego z rodzajów źródeł
prawa.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego”. Zaś art. 94 Konstytucji RP stanowi: „Organy samorządu teryto‐
rialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejsco‐
wego określa ustawa”.

A zatem akty prawa miejscowego, będąc źródłem prawa powszechnie obowiązującego,
są zarazem aktami normatywnymi.

Do tej pory charakter prawny aktów normatywnych nie budził w teorii prawa wątpli‐
wości. Akty normatywne powszechnie obowiązujące nie mogą odnosić się do kon‐
kretnej, jednostkowej, niepowtarzalnej sytuacji. Muszą posiadać cechy ogólności i ab‐
strakcyjności. Charakter generalny mają te normy, które określają adresata poprzez
wskazanie cech, nie zaś poprzez wymienienie ich z imienia (nazwy). Generalny cha‐
rakter może też dotyczyć odniesienia do nazw instytucji, władz publicznych, a więc do
nazw generalnych szczególnego rodzaju. Abstrakcyjność normy wyraża się natomiast
w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce
w pewnych, z reguły powtarzalnych, okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sy‐
tuacji. Powszechne obowiązywanie oznacza prawną możliwość regulowania postępo‐
wania wszystkich kategorii adresatów prawa i obywateli, organów państwowych, osób
prawnych, organizacji społecznych. W rezultacie cechą odróżniającą akt normatywny
generalny od aktu indywidualnego jest to, że akt administracyjny indywidualny regu‐
luje prawne stosunki między organem a daną jednostką (adresatem aktu) w indywi‐
dualnym przypadku, akt normatywny generalny ustala zaś normę prawną mającą re‐
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gulować pewnej kategorii stosunek społeczny, mogący powstać między organem a każ‐
dą nieznaną z góry jednostką. Przepisy powszechnie obowiązujące mają moc obowią‐
zującą w stosunku do określonych ogólnie kategorii podmiotów bez względu na więź
prawną i organizacyjną łączącą ich z normodawcą.

Tymczasem w praktyce pojawiły się nowe akty normatywne, którym można nadać
charakter indywidualny. Ma to miejsce w obszarze prawa samorządu terytorialnego.
Dotyczy to rozporządzeń stanowiących podstawę prawną dla dokonywania szeroko
rozumianych zmian terytorialnych gmin, nadawania im statusu miasta czy też ustala‐
nia i zmiany nazw gmin oraz siedzib ich władz. Analogiczne rozwiązanie przewiduje
ustawa z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U.
poz. 730). Bez wątpienia należy również rozporządzenie o utworzeniu związku me‐
tropolitalnego oraz o zmianie jego granic uznać za akt normatywny o charakterze in‐
dywidualnym. Na podstawie analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego można
sformułować wniosek, iż zrodziła się nowa prawna forma administracji publicznej –
indywidualny akt normatywny.

Kolejnym zagadnieniem budzącym wiele wątpliwości jest miejsce aktów prawa miej‐
scowego w hierarchii źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP źródłami po‐
wszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz na obszarze działania or‐
ganów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Kolejność wymienienia poszcze‐
gólnych źródeł nie jest przypadkowa. Aktem o najwyższej mocy prawnej jest Konsty‐
tucja, poniżej, zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, należałoby usytuować umowy
międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, następnie
ustawy, potem zwykłe umowy międzynarodowe. W doktrynie pojawiają się wątpli‐
wości, gdy chodzi o stosunek do siebie rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. Wa‐
runkiem wydania obydwu aktów podustawowych jest istnienie tzw. delegacji ustawo‐
wej, tzn. normy zawartej w ustawie zwykłej, upoważniającej organ administracji rzą‐
dowej lub organ samorządu terytorialnego do ustanowienia aktu normatywnego.

Z faktu, iż akty prawa miejscowego zostały usytuowane w ustępie drugim art. 87 Kon‐
stytucji RP, można by wyciągnąć wniosek, że stoją one najniżej w hierarchii źródeł
prawa powszechnie obowiązującego. Z punktu widzenia pozycji organu stanowiącego
obydwa rodzaje aktów, tzn. rozporządzenia i akty prawa miejscowego, stanowione są
przez organy administracji, a więc organy o charakterze wykonawczym, a nie organ
ustawodawczy, z tą jedynie różnicą, że te pierwsze stanowione są przez organy cen‐
tralne, te drugie zaś przez organy terenowe. Pierwsze więc obowiązują na terenie całego
kraju, drugie jedynie na obszarze właściwości organów, które je ustanowiły. Można by
to uznać za przesłankę przemawiającą za przyznaniem aktom prawa miejscowego po‐
zycji hierarchicznie niższej niż rozporządzeniom. Dotyczy to zwłaszcza aktów prawa
miejscowego stanowionych przez terenowe organy administracji rządowej, które to
organy podporządkowane są hierarchicznie wobec organów centralnych. Zależność ta
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jest szczególnie widoczna w trakcie sprawowania kontroli i nadzoru nad aktami prawa
miejscowego z uwagi na możliwość uchylenia takiego aktu z powodu jego nierzetel‐
ności, niegospodarności lub niezgodności z polityką rządu. Natomiast nadzór nad ak‐
tami prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego sprawowany jest wyłącz‐
nie na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Bez względu na sygnalizowane wyżej różnice moc obowiązująca obydwu rodzajów
aktów prawa miejscowego jest jednak taka sama, wiążą one adresatów identycznie.

Istnieją jednak różnice w budowie delegacji do wydawania rozporządzeń i aktów nor‐
matywnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem
z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane
w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu
jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozpo‐
rządzeń i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści
aktu.

Natomiast art. 94 Konstytucji RP stanowi, że: „Organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień za‐
wartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze
działania tych organów. Zasady i tryb wydawania tych aktów określa ustawa”. Z treści
cytowanych wyżej artykułów jednoznacznie wynika, iż zakres swobody lokalnego pra‐
wodawcy jest szerszy niż przy rozporządzeniu. Konstytucja nie wymaga, by były to akty
wymagające „szczegółowego” upoważnienia, a jedynie wydane na podstawie i w gra‐
nicach upoważnień zawartych w ustawie.

Akty prawa miejscowego zajmują w naszym porządku prawnym niewątpliwie silną
pozycję – jako akty powszechnie obowiązujące wiążą one obywateli i organy admini‐
stracji publicznej, chyba że wcześniej zostaną wyeliminowane przez właściwy organ
z porządku prawnego. Jednakże uregulowania prawne w poszczególnych jednostkach
podziału administracyjnego państwa mogą się różnić. Pojawia się wobec tego pytanie
o spójność porządku prawnego. Wydaje się, iż klamrą spinającą system prawny jest
hierarchia źródeł powszechnie obowiązującego prawa, powodująca, że uznawanie
nadrzędności ustawy w systemie źródeł należy traktować przede wszystkim jako ele‐
ment wymaganej spójności porządku prawnego. Dlatego spójność systemu prawnego
i hierarchia źródeł prawa są pojęciami ściśle ze sobą powiązanymi. Hierarchia gwa‐
rantuje ową spójność, która jest jednocześnie jej przejawem. Dlatego też decentralizacja
funkcji prawotwórczych na samorząd terytorialny nie zagraża jednolitości systemu
prawnego w Polsce. Akty prawa miejscowego są wydawane w celu lepszego, bardziej
optymalnego dostosowania procesu prawotwórczego do warunków lokalnych. W na‐
uce sygnalizuje się jedynie dwa rodzaje problemów. Pierwsze dotyczą właściwego for‐
mułowania upoważnień ustawowych do wydawania aktów podustawowych, które
z powodu braku elementu konkretności, a zwłaszcza wyznaczania kierunku i granic
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merytorycznych rozstrzygnięć w aktach wykonawczych, dawało i daje możliwość za‐
kwalifikowania każdej treści tych aktów jako zgodnej z ustawą.

Druga grupa problemów dotyczy już samej działalności prawodawczej jednostek sa‐
morządu terytorialnego, które, wydając akt prawa miejscowego, muszą pamiętać, aby
nie tylko nie wykraczał swą treścią poza ramy delegacji, ale przede wszystkim o tym,
aby był zgodny zarówno z treścią, jak i założeniem ustawy.

Zawarta w Konstytucji RP definicja prawa miejscowego nie przesądza też jednoznacz‐
nie o jego miejscu w hierarchii źródeł prawa. Zatem także i to zagadnienie wymaga
szerszych analiz teoretycznych.

Taka stosunkowo ogólna definicja konstytucyjna poprzez posłużenie się nazwą gene‐
ralną (akty prawa miejscowego) i wskazanie cech istotnych, ale bez wymieniania nazw
konkretnych aktów (uchwała, rozporządzenie itp.) powoduje też, że kwalifikacja da‐
nego aktu do systemu prawa powszechnie obowiązującego musi być każdorazowo
przeprowadzana przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Samo zatem
nazwanie jakiegoś aktu wojewody rozporządzeniem, organu zaś stanowiącego samo‐
rządu terytorialnego uchwałą, nie wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia
z aktem prawa miejscowego. Niezbędne jest każdorazowo ustalenie, co w praktyce
może rodzić trudności, czy rzeczywiście dany akt ma charakter prawa miejscowego,
a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych (czy więc ma charakter po‐
wszechnie obowiązujący), na jakiej podstawie został on podjęty (wskazanie normy
kompetencji prawodawczej w ustawie) oraz w jaki sposób został podany do powszech‐
nej wiadomości.

Podkreślenia wymaga, że Konstytucja poza samą definicją nie poświęca prawu miejs‐
cowemu zbyt wiele miejsca. Przewiduje jedynie, że zasady i tryb wydawania aktów
prawa miejscowego określa ustawa. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym
przepisy te rozrzucone są w kilku różnych ustawach ustrojowych, kreujących organy
administracji publicznej upoważnione do stanowienia prawa miejscowego (ustrojowe
ustawy samorządowe, ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie, Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.), oraz w ustawie z 20.07.2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1523). Przepisy dotyczące aktów prawa miejscowego znajdują się także
w przepisach prawa materialnego zawierających delegacje ustawowe do regulowania
określonych kwestii w drodze generalnych i abstrakcyjnych aktów prawnych. Norma‐
tywna zatem regulacja zagadnień dotyczących aktów prawa miejscowego dokonana
została na trzech płaszczyznach: konstytucyjnej, ustrojowej i materialnej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych brak jest jednolitości co do określenia cha‐
rakteru prawnego niektórych uchwał samorządu terytorialnego, np. uchwały o utwo‐
rzeniu zakładu budżetowego (szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, instytucji kultury,
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zakładu gospodarki komunalnej), uchwały o nadaniu nazwy ulicy, uchwały o nadaniu
określonej kategorii drogom czy pozbawieniu ich określonej kategorii. Uznanie danej
uchwały za akt prawa miejscowego pociąga za sobą obowiązek publikacji w wojewódz‐
kim dzienniku urzędowym. Z kolei niewłaściwe zakwalifikowanie aktu może skutko‐
wać nieważnością chwały.

Te i inne kwestie związane z podstawami prawnymi działania administracji publicznej
stanowiły przedmiot obrad konferencji naukowej: „Źródła prawa w samorządzie te‐
rytorialnym” zorganizowanej w dniach 9–10.03.2017 r. przez Katedrę Prawa Samo‐
rządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka‐
towicach.

Konferencja miała charakter międzynarodowy. Do udziału zaproszeni zostali specja‐
liści z zakresu prawa komunalnego z Niemiec i Austrii.

W niniejszym zbiorze zamieszczone zostały zarówno referaty wygłoszone w trakcie
konferencji, jak i artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat
dyskusji.

Bogdan Dolnicki





Agata Andruszkiewicz

Błędy prawne w uchwałach dotyczących
organizacji usług wspólnych w gminie

na przykładzie wybranych rozstrzygnięć
nadzorczych wojewodów

1. Wstęp

Z dniem 1.01.2016 r. weszły w życie przepisy określające zasady funkcjonowania
wspólnych usług administracyjnych, finansowych i organizacyjnych w samorządach.
Konsekwencją nowelizacji wprowadzonej ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045 ze zm.) jest
fakt, że działające tzw. zespoły obsługi mogły funkcjonować na dotychczasowych za‐
sadach jedynie do 31.12.2016 r. Wprowadzony ww. ustawą okres przejściowy miał na
celu uregulowanie i dostosowanie do nowych zasad funkcjonowania tzw. centrów
usług wspólnych1.

Istotnym problemem z zakresu organizacji samorządowych centrów usług wspólnych
jest tryb powoływania tych jednostek. Wiele gmin kwalifikuje uchwały w sprawie
utworzenia CUW jako akty prawa miejscowego. Artykuł porusza kwestie rozbieżności
w interpretacji przepisów prawa w przedmiocie kwalifikacji prawnej uchwał stano‐
wiących podstawę utworzenia centrów usług wspólnych. Część gmin traktuje te uchwa‐
ły jako akty prawa miejscowego i konsekwentnie poddaje je publikacji w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. Przykładowe uchwały wskazują na najczęściej występujące dy‐
lematy, przed jakimi stoją organy j.s.t. w procesie legislacyjnym dotyczącym powołania
centrów usług wspólnych.

W artykule podjęto próbę analizy prawnoporównawczej uchwał w sprawie organizo‐
wania usług wspólnych w gminach znajdujących się na terenie Śląska, Małopolski,

1 Interpelacja nr 2681 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra
spraw wewnętrznych i administracji w sprawie realizacji zapisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy  o  samorządzie  gminnym oraz  niektórych  innych  ustaw,  http:// www. sejm. gov. pl/ sejm8. nsf/
InterpelacjaTresc. xsp? key= 77ADA4B7  (dostęp: 1.03.2017 r.).
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Wielkopolski i Lubelszczyzny. Najwięcej wątpliwości organów nadzoru prawnego bu‐
dził tryb ich podejmowania.

Autorka spróbuje dowieść, że uchwały dotyczące zapewnienia usług wspólnych w gmi‐
nach nie należą do kategorii uchwał będących aktami prawa miejscowego.

Poniżej przedstawione zostaną dwa przeciwstawne stanowiska wojewodów, które od‐
miennie kwalifikują uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie organizacji usług
wspólnych, a za materiał badawczy posłużą rozstrzygnięcia nadzorcze wybranych wo‐
jewodów. Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego, Wojewody Pomorskiego i Wojewody
Mazowieckiego podjęte uchwały stanowią akty prawa miejscowego. Natomiast w opi‐
nii organów kontrolnych Wojewody Śląskiego, Wojewody Lubelskiego i Wojewody
Małopolskiego są to akty prawa wewnętrznego.

W celu przybliżenia natury funkcjonowania usług wspólnych wydaje się nieodzownym
umiejscowienie tego podmiotu w obecnym, jak i przeszłym stanie prawnym.

2. Centrum Usług Wspólnych – podstawowe zadania

Zgodnie z definicją „centrum usług wspólnych to jednostka powoływana w celu kon‐
solidowania funkcji wsparcia w jednej wydzielonej strukturze, które świadczy usługi
wspólne na rzecz klientów wewnętrznych. W przypadku samorządu model centrum
usług wspólnych (w swojej podstawowej postaci) polega na powołaniu jednostki, która
przejmuje świadczenie usług wewnętrznych (np. prowadzenie księgowości, kadr, płac,
wsparcia informatycznego) na rzecz jednostek podlegających samorządowi. (...) Głów‐
ną cechą centrum usług wspólnych (odróżniającą je od centralizacji) jest ciągłe dążenie
CUW do optymalizacji swojego działania, czyli poszukiwania takich rozwiązań, które
umożliwią rzetelne, tańsze oraz szybsze działanie”2.

Centrum usług wspólnych, zgodnie z założeniami ustawy3, może zapewnić wspólną
obsługę zarówno jednostkom organizacyjnym gminy, jak i gminnym instytucjom kul‐
tury, a także innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom
prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych. Nie mogą w ich strukturze znaleźć się przedsiębiorstwa, instytuty ba‐
dawcze, banki i spółki prawa handlowego. Jednostki te, zgodnie z definicją ustawową,
są nazywane „jednostkami obsługiwanymi”.

2 J. Szwarc, Raport Specjalny: Warto wprowadzać centra usług wspólnych, http:// alebank. pl/ raport-
specjalny- warto- wprowadza- centra- usug- wspolnych- opk/ (dostęp: 26.10.2017 r.).

3 Art. 10a u.s.g.
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Jednak praktyka pokazuje, że organizacja wspólnej obsługi w gminach ma już swoje
tradycje. W celu dbania o racjonalizację kosztów (materialne i osobowe) zaczęły po‐
wstawać w gminach tzw. ZEAS-y (zespoły obsługi finansowo-księgowej), czyli pod‐
mioty świadczące obsługę administracyjno-finansową szkół i placówek oświatowych
należących do sektora finansów publicznych. Do 31.12.2016 r. funkcjonowały w opar‐
ciu o przepisy trzech ustaw, tj.:
1) art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust. 94 oraz art. 39 ust. 1 i 55 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie

oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
2) art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047

ze zm.);
3) art. 11, 53 i 54 u.f.p.

Jednak zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw tego typu jednostki mogły działać na dotych‐
czasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie,
tj. do 31.12.2016 r.

Ze względu na niemożność legalną „przekształcenia” gminnej jednostki budżetowej
w inną gminną jednostkę organizacyjną zrodziły się wątpliwości, jak wobec tego „do‐
stosować” funkcjonującą już w przestrzeni samorządowej obsługę wspólną do nowych
rozwiązań prawnych. „Dopasowanie” istniejących6 samorządowych centrów usług
wspólnych mogło się odbyć na podstawie art. 12 u.f.p., gdyż uprawnienia z zakresu
tworzenia, łączenia i likwidacji gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek
budżetowych mają organy stanowiące j.s.t.7

W samorządach, w strukturze których istniały do chwili pojawienia się ustawy nowe‐
lizującej tzw. outsoursingowe podmioty świadczące wspólną obsługę – czyli np. zespoły
administracyjno-ekonomiczne szkół i placówek oświatowych (ZEAS-y), oparte na do‐
tychczasowych podstawach prawnych, musiały podjąć decyzję o dostosowaniu ich do
aktualnych rozwiązań legislacyjnych. I właśnie to „dostosowanie” było nie lada wy‐
zwaniem i stanowiło newralgiczny punkt zmagań niektórych organów stanowiących
w gminach. Duże wątpliwości budził zarówno tryb podejmowania uchwał, jak i zawarte
w nich treści dotyczące np. zakresu zadań i nadaniu kompetencji organom powoły‐
wanych jednostek (kierownikom jednostek obsługujących oraz jednostek obsługiwa‐
nych). Akty prawa miejscowego podlegają nadzorowi, a zatem istnieje ryzyko wstrzy‐
mania ich wykonania.

4 Art. 5 uchylony przez art. 15 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 1.09.2017 r.

5 Art. 39 uchylony przez art. 15 pkt 54 ustawy z 14.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) zmieniającej
nin. ustawę z dniem 1.09.2017 r.

6 Do 31.12.2016 r.
7 Zob. art. 12 ust. 1 pkt 2 u.f.p.



MONOGRAFIE

        

CENA 199 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

redakcja naukowa Bogdan Dolnicki 

źródła prawa w
 samorządzie 

terytorialnym
redakcja naukow

a Bogdan D
olnicki

Bogdan Dolnicki – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Kate-
dry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; radca prawny specjalizujący się w problematyce samorządowej; autor ponad stu 
prac naukowych z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego.

W monografi i przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa 
miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego – ze szczególnym 
uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne. W publikacji omó-
wiono takie kwestie, jak: 
– uchwała krajobrazowa a zasady techniki prawodawczej, 
– organizacja pozarządowa w aktach prawa miejscowego, 
– podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej w Polsce,
– akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców,
– charakter prawny uchwał dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy,
– normatywne podstawy budżetu partycypacyjnego,
– zadania powiatu i działalność prawotwórcza rady powiatu w sferze pomocy społecznej.

Książka zawiera referaty zaprezentowane podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach w dniach 9–10 marca 2017 r. Prezentuje również artykuły przygotowane przez 
uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników samorządowych oraz prawników obsługujących 
jednostki samorządu terytorialnego. Może także zainteresować teoretyków prawa i administracji 
oraz studentów.
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