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Reforma powiatowa z perspektywy 10 lat –  

wybrane mankamenty prawne 

1. Uwagi ogólne 

Utworzenie funkcjonuj cych pocz wszy od 1 stycznia 1999 r. powiatów, 

podobnie jak i samorz dowych województw, stanowi o dope nienie drugiego 

etapu reformy administracji publicznej reaktywuj cej polski samorz d teryto-

rialny. Powiat, drugi obok gminy szczebel lokalnego samorz du terytorialnego, 

zosta  powo any do ycia jako podmiot odpowiedzialny za zaspokajanie potrzeb 

zbiorowych spo eczno ci, tworz cych z mocy prawa wspólnoty samorz dowe. 

W odró nieniu od podstawowych jednostek samorz du terytorialnego, na powiat 

na o ono obowi zek realizacji zada  publicznych o charakterze ponadgminnym. 

Pe ni c funkcj  uzupe niaj c  wobec gmin, samorz dy powiatowe realizuj  

zgodnie z zasad  subsydiarno ci przede wszystkim te zadania publiczne, których 

wykonywanie na poziomie podstawowych jednostek samorz du z ró nych 

wzgl dów okazuje si  niecelowe. Oceniaj c funkcjonowanie powiatu z perspek-

tywy ponad 10 letniego okresu funkcjonowania, mo na jednak dostrzec wiele 

mankamentów prawnych dotycz cych przepisów ustrojowo-kompetencyjnych 

reguluj cych dzia alno  tej jednostki samorz du terytorialnego. W niniejszym 

opracowaniu omówione zostan  wybrane problemy zwi zane z funkcjonowa-

niem samorz du powiatu.  

2. Zasada domniemania w a ciwo ci organów 

Istotnym mankamentem prawnym jest brak w ustawie o samorz dzie powia-

towym ustrojowego przepisu prawa zawieraj cego generaln  klauzul  kompe-
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tencyjn , stwarzaj c  zasad  domniemania w a ciwo ci organu stanowi cego we 

wszystkich sprawach pozostaj cych w zakresie dzia ania powiatu, o ile ustawy 

nie stanowi  inaczej. W ustawie o samorz dzie powiatowym ustawodawca nie 

przewidzia  bowiem w a ciwo ci rady powiatu we wszystkich sprawach powia-

towych, z wy czeniem tych tylko, które wyra nie zosta y zastrze one do kom-

petencji organu wykonawczego czy ewentualnie starosty. Taki stan rzeczy wy-

wo uje spory kompetencyjne pomi dzy organami powiatu w licznych sprawach 

z zakresu administracji publicznej. Dotyczy to g ównie tych przypadków, gdy 

w a ciwo  powiatu wynika z przepisu prawa materialnego, który nie wskazuje 

jednocze nie organu tej jednostki odpowiedzialnego za realizacj  zadania. Jako 

przyk ad wskaza  mo na na ustaw  z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki 

zdrowotnej1, która w art. 8 ust. 1 pkt 3 stanowi, e zak ad opieki zdrowotnej mo-

e by  utworzony przez jednostk  samorz du terytorialnego. W kolejnych prze-

pisach tej ustawy jest mowa o „podmiocie, który utworzy  zak ad” . Temu pod-

miotowi przyk adowo rada spo eczna zak adu opieki zdrowotnej ma przedsta-

wia  wnioski i opinie w sprawach okre lonych ustaw 2, na zasadach okre lo-

nych przez podmiot, który utworzy  zak ad, mo e nast pi  zbycie aktywów 

trwa ych samodzielnego publicznego zak adu opieki zdrowotnej, oddanie go  

w dzier aw , najem, u ytkowanie oraz u yczenie3. U yte w ustawie o zak adach 

opieki zdrowotnej sformu owanie „podmiot, który utworzy  zak ad” nie udziela 

jednak odpowiedzi na pytanie, który z organów tego podmiotu ma dokonywa  

konkretnych czynno ci wynikaj cych z tej ustawy. Podobne trudno ci interpre-

tacyjne w zakresie przypisania kompetencji wynikaj cych z prawa materialnego 

organowi stanowi cemu czy wykonawczemu wyst puj  na gruncie przepisów 

ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty4. W ustawie tej jednostkom 

samorz du terytorialnego przyznano kompetencje m.in. w zakresie zak adania  

i prowadzenia szkó 5. Jednostka samorz du terytorialnego jest okre lana w prze-

pisach tej ustawy jako organ prowadz cy szko 6. Przepisy tej ustawy tak e nie 

precyzuj , czy konkretne wynikaj ce z niej czynno ci za jednostk  samorz du 

terytorialnego wykonywa  ma organ stanowi cy, czy wykonawczy. To samy 

problem wyst puje w ustawie z dnia 25 pa dziernika 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej7. Przepisy wspomnianej ustawy, daj c 

jednostkom samorz du terytorialnego prawo do tworzenia samorz dowych in-

stytucji kultury8, kieruj  wynikaj ce z tego kompetencje do organizatora9, rów-

                                                 
1  Tekst jedn. Dz. U. 2007, nr 14, poz. 89 ze zm. 
2 Art. 46 pkt 1 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej. 
3  Art. 53 ust. 2 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej. 
4  Tekst jedn. Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm. 
5  Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie o wiaty. 
6  Art. 3 pkt. 5 ustawy o systemie o wiaty. 
7  Tekst. jedn. Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 ze zm. 
8  Zob. art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej. 
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nie  bez wskazania czy jest nim organ stanowi cy, czy wykonawczy. Sytuacja 

analogiczna wyst puje w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach10,  

w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach11 i w innych aktach prawnych. 

Wskazane trudno ci interpretacyjne w zakresie wzajemnych kompetencji 

pomi dzy organem stanowi cym a wykonawczym nie wyst puj  na gruncie sa-

morz du gminnego oraz samorz du województwa. W art. 18 ust. 1 ustawy o sa-

morz dzie gminnym znajduje si  bowiem generalna klauzula kompetencyjna, 

zgodnie z któr  „Do w a ciwo ci rady gminy nale  wszystkie sprawy pozosta-

j ce w zakresie dzia ania gminy, o ile ustawy nie stanowi  inaczej”. Zasada do-

mniemania kompetencji wyst puje tak e w ustawie o samorz dzie wojewódz-

twa, która regu  t  ustanawia na rzecz organu wykonawczego. Wynika to z art. 

41 ust. 1, który stanowi, e „Zarz d województwa wykonuje zadania nale ce 

do samorz du województwa, niezastrze one na rzecz sejmiku województwa  

i wojewódzkich samorz dowych jednostek organizacyjnych”. Brak przepisu 

analogicznej klauzuli kompetencyjnej w ustawie o samorz dzie powiatowym na-

le y zatem kwalifikowa  jako b d ustawodawczy wymagaj cy pilnej zmiany. 

3. Pozycja prawa starosty powiatu  

Pozostaj c w kr gu tematyki dotycz cej organów powiatu nale y zwróci  

tak e uwag  na pozycj  prawn  starosty. Status tego podmiotu budzi w tpliwo-

ci od samego pocz tku funkcjonowania samorz dów powiatowych. Pojawia si  

bowiem pytanie, czy starosta jest organem powiatu? Odnosz c si  do przedmio-

towej kwestii w oparciu o przepisy ustrojowej ustawy o samorz dzie powiato-

wym, wydaje si , e odpowied  powinna by  raczej negatywna. Zgodnie bo-

wiem z art. 8 ust. 2 ustawy o samorz dzie powiatowym organem powiatu jest 

wy cznie rada powiatu i zarz d powiatu, na co wskazuje enumeratywny charak-

ter przepisu. Przepis ten ma charakter bezwzgl dnie obowi zuj cy, co oznacza, 

e jego rozszerzaj ca interpretacja jest niedopuszczalna. Art. 8 ust. 2 powo anej 

ustawy jest przyk adem normatywnego zastosowania klauzuli enumeracji pozy-

tywnej, czyli wyliczenia wyczerpuj cego (katalogu zamkni tego)12. Przepisy 

ustawy o samorz dzie powiatowym odmawiaj ce staro cie statusu organu po-

wiatu i sytuuj ce go przede wszystkim jako przewodnicz cego zarz du powiatu 

s  jednak niekonsekwentne. Skoro bowiem z kompetencji ustrojowych starosty 

okre lonych ustaw  o samorz dzie powiatowym wynika chocia by, e jest on 

legitymowany do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidu-

                                                 
9  Art. 10 ust. 1 organizowaniu i prowadzeniu dzia alno ci kulturalnej. 
10  Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24 ze zm. 
11  Dz. U. 1997, nr 85, poz. 539 ze zm. 
12  P. Dobosz [w:] Komentarz do ustawy o samorz dzie powiatowym, red. P. Chmielnicki, Lexis- 

Nexis, Warszawa 2005, s. 126. 
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alnych z zakresu administracji publicznej, to oznacza, e omawiana ustawa 

ustrojowa zalicza starost  do kategorii organów. Niekonsekwencja ustawodawcy 

jest tak e widoczna w art. 89 ustawy o samorz dzie powiatowym. Zgodnie z t  

regulacj  przepisów rozdzia u 8 Nadzór nad dzia alno ci  powiatu nie stosuje 

si  do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, 

wydawanych przez organy powiatu oraz zwi zki powiatów. Skoro w przepisie 

tym ustawodawca stanowi o organach powiatu w liczbie mnogiej, a decyzje ad-

ministracyjne w samorz dzie powiatowym wydaje wy cznie starosta i zarz d 

powiatu, to oznacza, e omawiana ustawa ustrojowa uznaje starost  za podmiot 

posiadaj cy status organu. Kompetencji do wydawania decyzji administracyj-

nych nie posiada bowiem rada powiatu.  

Status starosty jako organu powiatu nie budzi w tpliwo ci w przepisach 

prawa administracyjnego. Koronne znaczenie ma tu przede wszystkim art. 5 § 2 

pkt 6 Kodeksu post powania administracyjnego13, zawieraj cy legaln  definicj  

organów jednostek samorz du terytorialnego. W przepisie tym ustawodawca, 

wymieniaj c expressis verbis starost , zaliczy  go tym samym do kategorii orga-

nów powiatu. W literaturze przedmiotu podkre la si , e „mimo nieuznania  

w przepisach ustrojowych w sposób wyra ny starostów jako organów powiatu, 

zarówno doktryna prawa administracyjnego, jak i orzecznictwo s dowe pozwa-

laj  na u ycie w stosunku do nich tego okre lenia. Ich pozycja prawna wyzna-

czona w u.s.p., a tak e w ustawach szczególnych oraz przede wszystkim w prze-

pisach k.p.a., pozwala na nazwanie starostów monokratycznymi organami samo-

rz du powiatowego, zw aszcza w zakresie, w jakim wykonuj  oni funkcje 

orzecznicze w sprawach indywidualnych”14. Niemniej jednak poruszona kwestia 

powinna by  w sposób jednolity wprost uregulowana w obowi zuj cych przepi-

sach prawa, w tym w szczególno ci w ustawie o samorz dzie powiatowym. 

4. Powiatowe s u by, inspekcje i stra e 

Analizuj c funkcjonowanie samorz dów powiatowych z perspektywy ponad 

10-letniego okresu funkcjonowania, nale y odnie  si  tak e do sytuacji prawnej 

powiatowych s u b, inspekcji i stra y zwanych policj  administracyjn 15. Pod-

mioty te wespó  ze starostwem powiatowym i powiatowym urz dem pracy 

utworzy y powiatow  administracj  zespolon . Podstawow  funkcj  powiato-

wych s u b, inspekcji i stra y jest ochrona dóbr publicznych i utrzymanie po -

danych stanów dzi ki upowa nieniom do sprawowania kontroli przestrzegania 

                                                 
13  Tekst jedn. Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
14  Cz. Martysz [w:] Ustawa o samorz dzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, wyd. 2, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 93. 
15  Tak np. Trybuna  Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 stycznia 2000 r., K 7/99, OTK 2000, nr 1, 

poz. 2. 
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materialnoprawnych zakazów i nakazów okre lonego zachowania przez jednost-

ki i instytucje, przez co mog  by  kwalifikowane na tle dzia a  administracji pu-

blicznej i systemu jej kontroli16. Struktura administracji publicznej, w której wy-

st puj  organy administracji ogólnej i niezespolonej (specjalnej), znana jest od 

dawna. Uzasadnienia jej istnienia dopatrywano si  w rosn cych zadaniach ad-

ministracji, zwi kszaniu si  stopnia jej specjalizacji oraz w pojawienieu si  tzw. 

policyjnych funkcji administracji pa stwowej, co skutkowa o tworzeniem od-

r bnych struktur „policji rolnej, le nej, rybackiej, owieckiej, przemys owej, tar-

gowej, budowlanej, wodnej, rzecznej, morskiej, drogowej, kolejowej, zdrowia 

itp.”17 Wyodr bnienie tych organów wynika o tak e z faktu wprowadzania do 

niektórych sfer administracji centralistycznych metod zarz dzania18, jak równie  

zwi zane by o z poddaniem regulacji prawnej sfery stosunków spo ecznych po-

zostaj cych dotychczas poza t  regulacj . Organy te nazywane by y organami 

administracji niezespolonej lub organami administracji specjalnej. W wyniku re-

formy ustrojowej z 1998 r. cz  dotychczasowych organów administracji spe-

cjalnej zosta a zespolona na szczeblu wojewódzkim z wojewod , a na szczeblu 

powiatowym ze starost , jako organami administracji ogólnej. Instytucja zespo-

lenia, rozumiana jako zasada organizacyjna aparatu administracyjnego, nie wy-

st puje natomiast na szczeblu gminy. Pod wzgl dem ustrojowym organy zespo-

lone, b d c organami administracji rz dowej, pozostaj  pod zwierzchnictwem 

wojewody i starosty. Zwierzchnictwo to nie jest zwierzchnictwem s u bowym,  

a jego istota sprowadza si  do tego, i  w jego ramach wojewoda i starosta wyko-

nuj  swe zadania i kompetencje przy pomocy m.in. kierowników s u b, inspek-

cji i stra y. Szczegó owy zakres tego zwierzchnictwa reguluj  ustawy odr bne, 

dotycz ce poszczególnych s u b, inspekcji i stra y19. 

Konstrukcja zespolenia aparatu administracyjnego oznacza w swym mode-

lowym, pe nym kszta cie skoncentrowanie ca ego administracyjnego aparatu 

pomocniczego w jednym urz dzie i pod jednym zwierzchnictwem. Zasada ze-

spolenia nie musi jednak wyst powa  zawsze w pe nej postaci i na gruncie sa-

morz du powiatowego w zasadzie nie wyst puje. Przyk adowo poza starostwem 

powiatowym na ogó  pozostaj  niektóre jednostki policji, stra y po arnej, czy 

inspektoraty. Tak e nie jest elementem koniecznym zespolenie finansowe, czyli 

w czenie bud etu danej s u by, inspekcji czy stra y do bud etu powiatu. Ze-

spolenie finansowe nie obejmuje np. jednostek organizacyjnych Policji. Nato-

miast elementami najistotniejszymi, tworz cymi t  konstrukcj , s  zespolenie 

osobowe i kompetencyjne. Osobowy aspekt zespolenia oznacza  w za o eniu 

                                                 
16  J. Dobkowski, Pozycja ustrojowa s u b, inspekcji i stra y, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 12. 
17 Podaj  za B. Dolnicki [w:] Dziesi  lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, 

red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 90–107. 
18 E. Knosala, A. Matan, L. Zacharko, Zarys nauki administracji, Wydawnictwo U , Katowice 

1996, s. 19–24. 
19  B. Dolnicki [w:] Dziesi  lat reformy…, s. 90–107. 
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uzyskanie przez starost  (prezydenta miasta w mie cie na prawach powiatu) sta-

nowczego wp ywu na obsad  najwa niejszych stanowisk w administracji zespo-

lonej poprzez powo ywanie kierowników s u b, inspekcji lub stra y albo uzgad-

nianie tych decyzji, je li podmiotem powo uj cym jest organ wojewódzki20. 

Wskutek wprowadzenia zespolenia na szczeblu powiatu organy powiatowych 

s u b, inspekcji i stra y sta y si  organami administracji rz dowej pozostaj cymi 

pod zwierzchnictwem starosty. Organy te wykonuj  okre lone w ustawach za-

dania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspek-

toratów. 

Oceniaj c funkcjonowanie powiatowych s u b, inspekcji i stra y z perspek-

tywy 10 lat funkcjonowania samorz du powiatowego, stwierdzi  nale y przede 

wszystkim, i  na przestrzeni tego okresu nast pi a centralizacja zada  publicz-

nych wskutek uszczuplenia kompetencji samorz du powiatowego na rzecz orga-

nów administracji rz dowej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. kategori  powiatowych 

s u b, inspekcji i stra y utworzy y bowiem: 

1) komenda rejonowa Pa stwowej Stra y Po arnej, 

2) komenda rejonowa Policji, 

3) rejonowy inspektorat weterynarii, 

4) terenowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, 

5) powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. 

Wymienione jednostki stworzy y administracj  rz dow  na terenie powiatu 

oraz miasta na prawach powiatu21. Stan ten do  szybko uleg  cz ciowej zmia-

nie. Nast pi o to przede wszystkim wskutek zmiany ustawy o Pa stwowej In-

spekcji Sanitarnej, skutkiem której od dnia 1 stycznia 2002 r. Powiatowy Inspek-

tor Sanitarny nie nale y ju  do administracji zespolonej22. Podobnie do powy -

szej kategorii nie nale y ju  powiatowy inspektor weterynarii. Moc  art. 1 pkt 

31a ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób za-

ka nych zwierz t, badaniu zwierz t rze nych i mi sa oraz o Inspekcji Weteryna-

ryjnej oraz niektórych innych ustaw23 nadano nowe brzmienie art. 36 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t, ba-

daniu zwierz t rze nych i mi sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Przywo any 

                                                 
20  Podaj  za B. Dolnickim, Samorz d terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 120. Por. 

te  cytowan  tam literatur ; zob. tak e B. B a , Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe 

s u by, inspekcje i stra e, [w:] Powiat, red. J. Bo , Kolonia Limited 2001, s. 50. 
21  Por. A. Wierzbica, Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Wolters Kluwer, War-

szawa 2006, zob. tak e: J. P oskonka, Reforma Administracji Publicznej 1998–2001; B. Dol-

nicki, Monokratyczne organy samorz du terytorialnego, „Samorz d Terytorialny” 2003, nr 1–

2, s. 57. 
22  Zob. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1407 z pó n. zm.); por. Z. Gilowska, D. Kijowski, 

M. Kulesza, W. Misi g, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Podstawy prawne funkcjono-

wania terytorialnej administracji publicznej w RP, „Samorz d Terytorialny” 2002, nr 1–2, s. 172. 
23  Dz. U. 2003, nr 52 poz. 450. 
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przepis stanowi m.in., e zadania inspekcji weterynaryjnej wykonuje powiatowy 

lekarz weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej b d cy 

organem niezespolonej administracji rz dowej.  

W aktualnym stanie prawnym w sk ad powiatowych s u b, inspekcji i stra y 

wchodz  zatem jedynie powiatowy komendant policji, powiatowy komendant 

Pa stwowej Stra y Po arnej oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o samorz dzie powiatowym starosta jest 

zwierzchnikiem powiatowych s u b, inspekcji i stra y. Zwierzchnictwo, o któ-

rym mowa sprowadza si  jedynie do wykonywania kompetencji wnikaj cych  

z art. 35 ust. 3 ustawy o samorz dzie powiatowym. Wykonuj c swoje ustawowe 

kompetencje, kierownicy powiatowych s u b, inspekcji i stra y dzia aj  zawsze 

w imieniu w asnym (a nie w imieniu starosty) i nie istniej  prawne mo liwo ci 

przej cia ich kompetencji przez starost . O ile zatem starosta jest odpowiedzial-

ny w sensie politycznym za skutki dzia a  tych organów, to w zakresie post po-

wania administracyjnego organ te odpowiadaj  wy cznie wobec odpowiednich 

organów wy szego stopnia24. Zachodzi tu zatem dualizm podporz dkowania25. 

Sprawuj c zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych s u b, inspekcji i stra y, 

starosta: 

— powo uje i odwo uje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewo-

d , a tak e wykonuje wobec nich czynno ci w sprawach z zakresu prawa 

pracy, je eli przepisy szczególne nie stanowi  inaczej, 

— zatwierdza programy ich dzia ania, 

— uzgadnia wspólne dzia anie tych jednostek na obszarze miasta na prawach 

powiatu, 

— w sytuacjach szczególnych kieruje dzia aniami tych jednostek, 

— zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli. 

Analogiczne kompetencje przys uguj  prezydentowi miasta na prawach po-

wiatu. Uprawnienia starosty w odniesieniu do kierowników powiatowych s u b, 

inspekcji i stra y, wynikaj ce z ustawy o samorz dzie powiatowym, zosta y do-

precyzowane na gruncie ustaw szczególnych, tj. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji,26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej27 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane28. Analiza przepisów wska-

zanych ustaw prowadzi jednak do wniosku, e de facto ograniczaj  one kompe-

tencje starosty wynikaj ce z ustawy o samorz dzie powiatowym. Jest to dostrze-

galne chocia by w zakresie dotycz cym personalnej obsady kierowniczych sta-

                                                 
24  Cz. Martysz [w:] Ustawa o samorz dzie powiatowym. Komentarz, s. 299–300. 
25  Podobnie E. Knosala, Ustrój powiatu (zagadnienia wybrane), [w:] G. aszczyca, E. Knosala,  

A. Matan, Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Wolters Kluwer, Kra-

ków 1999, s. 175 i nn. 
26  Tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 7 poz. 58 ze. zm. 
27  Tekst jedn. Dz. U. 2002, nr 147 poz. 1230 ze. zm. 
28  Tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 207, poz. 2016 ze zm. 
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nowisk powiatowych s u b, inspekcji i stra y. Zgodnie bowiem z art. 6c ustawy 

o Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powo uje i odwo uje 

komendant wojewódzki Policji jedynie po zasi gni ciu opinii starosty. Przepis 

ten w swej tre ci expressis verbis wy cza stosowanie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy 

o samorz dzie powiatowym, w którym mowa o uzgodnieniu przy powo ywaniu  

i odwo ywaniu. Bior c pod uwag  niewi cy charakter opinii, uzna  nale y, i  

rola starosty w personalnej obsadzie stanowiska komendanta powiatowego Poli-

cji jest w zasadzie marginalna29. Dowodzi tego tak e art. 6c ust. 8 ustawy o Poli-

cji, w my l którego po bezskutecznym up ywie 14 dni od dnia przedstawienia 

wniosku o wydanie opinii przez starost  w omawianej sprawie komendant wo-

jewódzki Policji mo e samodzielnie powo a  komendanta powiatowego. 

W doktrynie zaprezentowano te  pogl d, zgodnie z którym w aktualnym 

stanie prawnym „starosta nie korzysta z takich uprawnie , jak: zatwierdzanie 

programu dzia ania Policji, uzgadnianie dzia a  wspólnych na terenie powiatu, 

kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi dzia aniami jednostek organi-

zacyjnych, zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia dzia a  

kontrolnych”30. Bior c pod uwag  powy sze, stwierdzi  nale y, i  jedyne 

uprawnienia starosty o charakterze w adczym w odniesieniu do komendanta po-

wiatowego Policji sprowadzaj  si  do mo liwo ci dania od w a ciwego ko-

mendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porz dkiem prawnym lub pod-

j cia dzia a  zapobiegaj cych naruszeniu prawa, a tak e zmierzaj cych do usu-

ni cia zagro enia bezpiecze stwa i porz dku publicznego. Wy czn  odpowie-

dzialno  za tre  takiego dania ponosi starosta31. 

Porównywalnie ograniczone s  kompetencje starosty w zakresie powo ywa-

nia i odwo ywania komendanta powiatowego Pa stwowej Stra y Po arnej. Po-

wo anie na to stanowisko przez komendanta wojewódzkiego Pa stwowej Stra y 

Po arnej wymaga wprawdzie porozumienia ze starost , jednak e przy odwo a-

niu komendanta powiatowego ustawa wymaga ju  tylko opinii. Poza tym prze-

d u aj cy si  brak akceptacji kandydata na stanowisko komendanta powiatowe-

go Pa stwowej Stra y Po arnej uprawnia komendanta wojewódzkiego do samo-

dzielnego powo ania, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o Pa stwowej Stra y Po arnej32. 

Zdecydowanie ograniczony w porównaniu z regulacj  wynikaj c  z art. 35 

ust. 3 pkt 1 ustawy o samorz dzie powiatowym jest te  wp yw starosty na powo-

                                                 
29  Podobnie B. Dolnicki [w:] Dziesi  lat reformy…, s. 90–107, W. Kotowski, Ustawa o Policji. 

Komentarz, , wyd. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008. 
30  M. M czy ski, Powiat w systemie ochrony bezpiecze stwa i porz dku publicznego, „Przegl d 

Prawa Publicznego” 2007, nr 6, s. 69, podobnie W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz. 
31  Zob. równie  art. 14 ust. 3 ustawy o Pa stwowej Stra y Po arnej, art. 39a ust. 6 i art. 39b usta-

wy o zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t, badaniu zwierz t rze nych i mi sa oraz o Inspek-

cji Weterynaryjnej 
32  Tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 12, poz. 68 ze zm. 
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anie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Po pierwsze bowiem, sta-

rosta do pe nienia tej funkcji mo e powo a  jedynie osob  spo ród trzech kan-

dydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, 

za  po drugie, je eli starosta w terminie 30 dni adnego z nich nie powo a na 

stanowisko, o którym mowa, wojewódzki inspektor nadzoru wska e, którego 

kandydata starosta ma obowi zek powo a  do pe nienia funkcji powiatowego in-

spektora nadzoru budowlanego. Odwo anie z tego stanowiska te  nie jest samo-

dzielnym uprawnieniem starosty, jako e mo e ono nast pi  albo w uzgodnieniu 

z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo na jego wniosek33. 

Reasumuj c, stwierdzi  nale y, i  zespolenie w powiecie jest niepe ne w od-

niesieniu do zespolenia osobowego (starosta ma tylko prawo opiniowania roz-

strzygni  w sprawach personalnych), a praktycznie nie istnieje w odniesieniu 

do zespolenia kompetencyjnego34. Organy s u b, inspekcji i stra y, pomimo ich 

zespolenia ze starost , pozostaj  organami administracji rz dowej, a wykonuj c 

zadania powiatu, czyni  to we w asnym imieniu i maj  do pomocy w asny aparat 

pomocniczy. Wyj tkiem od tej zasady b d  sytuacje, w których organy te b d  

dzia a  na podstawie udzielonego im upowa nienia do wydawania decyzji ad-

ministracyjnych w imieniu starosty i na jego odpowiedzialno , w trybie prze-

widzianym w art. 38 ust. 2 u.s.p. 

Kiedy omawia si  kompetencje organów powiatu wzgl dem kierowników 

powiatowych s u b, inspekcji i stra y, nasuwa si  jeszcze jedna uwaga krytycz-

na. Dotyczy ona sposobu za atwiania skarg sk adanych na wymienione podmio-

ty. Procedura rozpatrywania skarg na kierowników powiatowych s u b, inspekcji 

i stra y zosta a uregulowana w art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks post powania administracyjnego35. Zgodnie z powo anym przepisem, 

organem w a ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz cej zada  lub dzia alno ci 

kierowników powiatowych s u b, inspekcji i stra y jest rada powiatu. Nie doty-

czy to jedynie spraw nale cych do zada  z zakresu administracji rz dowej, 

gdy  skargi dotycz ce tego zakresu rozpoznaje wojewoda36. Bior c pod uwag , 

i  rada powiatu nie dysponuje adnymi, w tym w szczególno ci w adczymi, 

kompetencjami wzgl dem kierowników powiatowych s u b, inspekcji i stra y, 

stwierdzi  nale y, i  upowa nienie tego organu do rozpoznawania skarg jest 

                                                 
33  Podobnie R. Dziwi ski, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 2006, wyd. 2; C. Koci ski, Wspó dzia anie organów przy odwo aniu powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego, „Nowe Zeszyty Samorz dowe” 2002, nr 5, s. 47. 
34  Ibidem, s. 22. 
35  Tekst jedn. Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
36  Organem tym mo e by  tak e w okre lonych sprawach komendant wojewódzki Policji, ko-

mendant wojewódzki Pa stwowej Stra y Po arnej b d  wojewódzki inspektor nadzoru budow-

lanego. Tak te  przyj  wojewoda ma opolski w rozstrzygni ciu nadzorczym z dnia 24 wrze-

nia 2003 r., stwierdzaj c, e „Skarg  z o on  na powiatowego inspektora nadzoru budowlane-

go winien rozpatrzy  wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego”, PN.II0911/130/03, OwSS, 

2004/1/16. 
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chybione. Uznanie bowiem skargi za zasadn  nie daje radzie prawa do wyci -

gni cia jakichkolwiek konsekwencji wobec kierownika, którego dzia anie b d  

zaniechanie jest przedmiotem skargi. Art. 229 pkt 4 k.p.a. nie spe nia zatem 

swojej roli. W obowi zuj cym stanie prawnym rada powiatu nie jest legitymo-

wana nawet do opiniowania kandydatów na kierowników powiatowych s u b, 

inspekcji i stra y, co zosta o wprost podniesione w rozstrzygni ciu nadzorczym 

wojewody dolno l skiego z dnia 14 marca 1999 r.37 W literaturze zaprezento-

wany zosta  pogl d, zgodnie z którym rada powiatu jest w a ciwa tylko w spra-

wie skarg dotycz cych wykonywania przez s u by, inspekcje i stra e wytycz-

nych i polece  pochodz cych od w adz powiatu: rady (uchwalone kierunki dzia-

ania lub wskazane zagro enia, zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych s u b) 

lub starosty (polecenia w zakresie usuni cia zagro enia bezpiecze stwa lub sta-

nu sprzecznego z prawem, zatwierdzone programy wspó dzia ania) oraz skarg  

w sprawie wykonania bud etu uchwalonego przez rad 38. 

5. Komisja bezpiecze stwa i porz dku 

Pocz wszy od 19 pa dziernika 2001 r., w celu realizacji zada  starosty (tak-

e prezydenta miasta na prawach powiatu) nad powiatowymi s u bami, inspek-

cjami i stra ami oraz zada  okre lonych w ustawach w zakresie porz dku pu-

blicznego i bezpiecze stwa obywateli tworzy si  komisj  bezpiecze stwa i po-

rz dku39. Sk ad osobowy komisji zosta  okre lony w art. 38a ust. 5 ustawy o sa-

morz dzie powiatowym. Kompetencje komisji wymienia art. 38a ust. 2 tej usta-

wy. Zgodnie z powo anym przepisem do zada  komisji nale y: 

1) ocena zagro e  porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli na terenie 

powiatu, 

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s u b, inspekcji i stra y,  

a tak e jednostek organizacyjnych wykonuj cych na terenie powiatu zadania 

z zakresu porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli, 

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przest p-

czo ci oraz porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli, 

                                                 
37 PN.II.0914/34/99, OwSS 1999/3/91. Zdaniem S. Czarnowa, „starosta mo e z w asnej inicjaty-

wy zwróci  si  do rady o wydanie niewi cej opinii w ka dej sprawie. Opinia taka nie mo e 

jednak przyj  formy uchwa y, a co najwy ej form  przyj tego (przeg osowanego) przez rad  

stanowiska, utrwalonego wy cznie protokole z sesji rady”; S. Czarnow, Zespolenie s u b, in-

spekcji i stra y powiatowych w kontek cie zada  powiatu, „Samorz d Terytorialny” 2003, nr 3, 

s. 38. 
38  Ibidem, s. 40. 
39  Zob. art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia alno-

ci ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorz dzie powiatowym oraz 

ustawy – Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn  (Dz. U. 2001, 

nr 100, poz. 1084). 
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4) opiniowanie projektów innych programów wspó dzia ania Policji i innych 

powiatowych s u b, inspekcji i stra y oraz jednostek organizacyjnych wyko-

nuj cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz dku publicznego i bez-

piecze stwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu bud etu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów  

w sprawach zwi zanych z wykonywaniem zada , o których mowa w pkt. 1, 

2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starost , innych ni  wymienione w pkt. 2 i pkt. 

4–6 zagadnie  dotycz cych porz dku publicznego i bezpiecze stwa obywateli. 

Nie ulega w tpliwo ci, e komisja bezpiecze stwa i porz dku nie jest orga-

nem powiatu. Analiza jej ustawowych zada  prowadzi do wniosku, e komisja 

jest jedynie podmiotem opiniodawczym starosty, nieposiadaj cym adnych 

kompetencji o charakterze w adczym. Opinie komisji nie s  jednak dla starosty 

wi ce, aden przepis nie obliguje te  starosty, ani rady powiatu do zaci gania 

opinii komisji. Mo na zatem stwierdzi , e jedynym konkretnym obowi zkiem 

zwi zanym z funkcjonowaniem komisji jest konieczno  przedk adania przez 

starost  radzie powiatu nie pó niej ni  do ko ca stycznia nast pnego roku ka-

lendarzowego sprawozdania z dzia alno ci komisji za rok ubieg y. aden przepis 

nie dookre la jednak, jakie s  uprawnienia rady powiatu w zwi zku z przed o o-

nym jej sprawozdaniem. W szczególno ci zatem nie wiadomo, czy sprawozda-

nie powinno by  przez rad  zaakceptowane poprzez jego przyj cie w drodze 

g osowania. Nie wiadomo te , jakie mog  by  ewentualne konsekwencje nie-

przyj cia sprawozdania przez rad . Sprawozdanie to podlega og oszeniu w wo-

jewódzkim dzienniku urz dowym.  

6. Dopuszczalno  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej  

przez powiat 

Przyk adem innego mankamentu prawnego zwi zanego z funkcjonowaniem 

powiatu s  odmienne regu y dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 

przez jednostki samorz du terytorialnego. Jako nieuzasadniony nale y oceni  

zaw ony zakres prawnej dopuszczalno ci prowadzenia dzia alno ci gospodar-

czej przez powiat, w porównaniu z innymi jednostkami samorz du terytorialne-

go. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o samorz dzie powiatowym, „Powiat nie mo e 

prowadzi  dzia alno ci gospodarczej wykraczaj cej poza zadania o charakterze 

u yteczno ci publicznej”. W my l tego przepisu prawna dopuszczalno  prowa-

dzenia dzia alno ci gospodarczej przez samorz dy powiatowe zosta a zatem za-

w ona jedynie do zada  o charakterze u yteczno ci publicznej, których celem 

jest bie ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludno ci w drodze 

wiadczenia us ug powszechnie dost pnych. Przyj cie takiej regu y nale y uzna  
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jako nieuzasadnione chocia by z uwagi na szerzej uj t  dopuszczalno  prowa-

dzenia tej dzia alno ci poza sfer  u yteczno ci publicznej przez pozosta e jed-

nostki samorz du terytorialnego. Podobny pogl d jest prezentowany w doktry-

nie40. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami gminy s  w zasadzie w sposób nie-

ograniczony legitymowane do prowadzenia takiej dzia alno ci, z zastrze eniem, 

i  musi by  ona prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komu-

nalnej. Samorz dowe województwa mog  natomiast tak  dzia alno  prowadzi  

w formie spó ek z ograniczon  odpowiedzialno ci  i spó ek akcyjnych w zakre-

sie czynno ci promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych s u cych rozwo-

jowi województwa.  

7. Podstawy prawne wspó dzia ania powiatu  

z innymi jednostkami samorz du terytorialnego 

Uwagi krytyczne nasuwaj  si  równie  w odniesieniu do przepisów prawa 

reguluj cych wspó dzia anie jednostek samorz du terytorialnego. Na gruncie 

przepisów ustawy o samorz dzie powiatowym dostrzega si  bowiem wyra ny 

brak regulacji prawnej daj cej podstaw  do wspólnej realizacji zada  pomi dzy 

powiatem a innymi jednostkami samorz du terytorialnego, w szczególno ci za  

z gminami. Potrzeba istnienia takiego przepisu pojawia si  zw aszcza wówczas, 

gdy okre lone zadanie publiczne mo e by  realizowane przez ka d  jednostk  

samorz du terytorialnego, a jednocze nie samodzielna realizacja zadania przera-

sta indywidualne mo liwo ci uwarunkowane potencja em poszczególnych jed-

nostek, np. ich zasobami materialnymi, mo liwo ciami techniczno-organizacyj- 

nymi, stanem kadrowym itp. Uzasadnieniem wspólnej realizacji zadania mo e 

by  tak e jego istota, z której wynika, e wskazanym jest jednorodny sposób je-

go wykonania, np. w skali ca ego powiatu, a nie tylko poszczególnych kilku 

gmin wchodz cych w sk ad jego terytorium. Przeszkod  prawn  we wspólnej 

realizacji zada  publicznych przez powiat i gminy jest brak odpowiedniej pod-

stawy prawnej w ustawie o samorz dzie powiatowym. Podstawy tej nie daj  

przepisy dotycz ce zwi zków jednostek samorz du terytorialnego. Wynika to  

z samej istoty zwi zku, który stanowi prawn  formu  wspó dzia ania lokalnych 

jednostek samorz du terytorialnego tego samego szczebla. wiadczy o tym art. 

65 ust. 1 ustawy o samorz dzie powiatowym, w my l którego: „W celu wspól-

nego wykonywania zada  publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidu-

alnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mog  tworzy  

zwi zki z innymi powiatami”. Analogiczne rozwi zanie w odniesieniu do gmin 

                                                 
40 K. Bandarzewski [w:] Komentarz do ustawy o samorz dzie powiatowym, s. 126; J. Wyporska, 

Zadania jednostek samorz du terytorialnego, [w:] Samorz d terytorialny w Polsce, red.  

J.P. Tarno, Warszawa 2004, s. 61. 
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znajduje si  w art. 64 ust. 1 ustawy o samorz dzie gminnym. Nie ulega w tpli-

wo ci, i  podstawy prawnej do wspólnej realizacji zada  publicznych powiatu 

nie stanowi  tak e przepisy prawa dotycz ce mo liwo ci zawierania porozu-

mie . W szczególno ci nie mo na w omawianym zakresie powo ywa  si  na art. 

5 ust. 2 ustawy o samorz dzie powiatowym. Zgodnie z tym przepisem: „Powiat 

mo e zawiera  porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zada  pu-

blicznych z jednostkami lokalnego samorz du terytorialnego, a tak e z woje-

wództwem, na którego obszarze znajduje si  terytorium powiatu”. Wyst puj cy 

w powo anym przepisie zwrot „w sprawie powierzenia zada ” jednoznacznie 

wskazuje sposób wykonywania zadania powiatu – podlega ono przekazaniu do 

realizacji innej gminie czy powiatowi albo województwu, na obszarze którego 

po o ony jest powiat. W omawianej sytuacji dochodzi zatem do przekazania 

zdania, czyli powierzenia innemu podmiotowi41, a nie do wspólnej z innym 

podmiotem jego realizacji. Taki stan rzeczy wyklucza zatem uczestnictwo po-

wiatu w realizacji jego zadania z innym podmiotem, który przyk adowo dofinan-

sowuje jego wykonanie, czy odpowiada za faktyczn  realizacj . Jako nie daj cy 

podstaw prawnych do wspólnego wykonywania zada  publicznych powiatu na-

le y potraktowa  równie  art. 73 ustawy o samorz dzie powiatowym. Zgodnie  

z ust. 1 tego przepisu: „Powiaty mog  zawiera  porozumienia w sprawie powie-

rzenia jednemu z nich prowadzenia zada  publicznych”. Przepis ten, po pierw-

sze, zaw a katalog podmiotów, które mog  realizowa  zadania powiatu tylko 

do innego powiatu, wzgl dnie miasta na prawach powiatu w zakresie, w jakim 

wykonuje ono zadania powiatu, po drugie za , wyra nie stanowi o powierzeniu 

zadania, czyli przekazaniu innemu powiatowi. Powierzenie, czyli przekazanie, 

wyklucza zatem mo liwo  wspólnej realizacji okre lonego zadania powiatu. 

Dopuszczalno  wspó dzia ania powiatu z innymi podmiotami, w tym innymi 

jednostkami samorz du terytorialnego, ustawodawca zagwarantowa  jedynie  

w zakresie ewentualnego udzielania sobie pomocy, w tym zw aszcza finansowej 

czy rzeczowej, wprowadzaj c do ustawy o samorz dzie powiatowym art. 7a. 

Przepis ten stanowi, e: „Powiaty, zwi zki i stowarzyszenia powiatów mog  so-

bie wzajemnie b d  innym jednostkom samorz du terytorialnego udziela  po-

mocy, w tym pomocy finansowej”. Nie mo e by  jednak traktowany jako pod-

stawa prawna wspólnej realizacji zadania publicznego powiatu np. z gmin  po-

o on  na jego terytorium.  

                                                 
41  Inne stanowisko prezentuje K. Bandarzewski. Zdaniem tego autora, „Nie wydaje si  jednak, 

aby art. 5 ust. 2 u.s.p. zakazywa  przejmowania przez powiat zada  innych jednostek samorz -

du terytorialnego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 u.s.p. przedmiotem porozumie  jest powierzenie pro-

wadzenia zda  publicznych, co nie oznacza, i  powierzenie to zawsze nast puje w jednym kie-

runku: od powiatu do gminy lub województwa. Powiat mo e przej  do wykonania zadania 

„gminne” i wojewódzkie”; K. Bandarzewski [w:] Komentarz do ustawy o samorz dzie powia-

towym, s. 101. 
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Reasumuj c, wskaza  nale y na nieuzasadniony brak w przepisach ustawy  

o samorz dzie powiatowym podstaw prawnych daj cych mo liwo  wspólnej 

realizacji zda  publicznych pomi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 

ró nego szczebla. Ustawa o samorz dzie powiatowym nie zawiera bowiem od-

powiednika art. 10 ust. 1 ustawy o samorz dzie gminnym, w my l którego „Wy-

konywanie zada  publicznych mo e by  realizowane w drodze wspó dzia ania 

mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego”. Jednocze nie przepis ten nie 

mo e stanowi  dla powiatu podstawy prawnej, w oparciu o któr  jednostka ta 

b dzie wykonywa  nale ce do niej zadanie publiczne wespó  z gmin . 

 


