Katowice, 30 września 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.342.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr PR.0007.143.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały
Nr PR0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
– Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej w części § 1 pkt 2, jako niezgodnej z przepisem art. 39 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286)
w związku z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Ruda Śląska dokonała zmiany uchwały Nr PR0007.44.2011 z dnia
24 lutego 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej. Przepisem
§ 1 pkt 2 uchwały nadano nowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Izby Wytrzeźwień zawartemu w załaczniku nr 1 do
zmienianej uchwały. Zgodnie z dokonaną nowelizacją: „Izba udziela bezdomnym schronienia przez przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego w prowadzonych noclegowniach”.
W ocenie organu nadzoru jednak brak jest jednak jakichkolwiek podstaw prawnych dla przyjmowania przez
Radę powyższych regulacji.
Należy podkreślić, że izby wytrzeźwień, utworzone na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powoływane są wyłącznie w celu realizacji zadań wymienionych
w art. 39 ust. 2 tej ustawy.
Zgodnie zaś z brzmieniem tego przepisu do zadań izby wytrzeźwień należy:
1) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;
2) wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;
3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;
4) prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia,
wyposażenie i wykwalifikowany personel, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 42³ ust. 5;
5) informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie
ich do podjęcia leczenia odwykowego;
6) współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami
określonymi w art. 21 ust. 1 oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu
przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
Podkreślić należy, że katalog zadań realizowanych przez izby wytrzeźwień, określony w powyższym przepisie,
jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że izba może wykonywać tylko te zadania, które się w tym katalogu
mieszczą i że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego innych zadań na izbę nakładać nie może.
Jakiekolwiek bowiem zadania wykraczające poza katalog zawarty w tym przepisie, wykraczają jednocześnie poza
delegację do podjęcia przedmiotowej uchwały. To z kolei stanowi istotne naruszenie prawa i powinno skutkować
stwierdzeniem nieważności tych przepisów.
Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, zadanie polegające na prowadzeniu noclegowni (zadanie z zakresu
pomocy społecznej) oraz udzielaniu bezdomnym schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca
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noclegowego w prowadzonych noclegowniach, nie mieści się w zakresie żadnego z zadań określonych
w art. 39 ust. 2 ustawy, co jest równoznaczne z przekroczeniem przez Radę Miasta delegacji ustawowej.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa. To oznacza między innymi, że jeśli ustawa zobowiązuje radę do uregulowania w uchwale określonych
kwestii, wyraźnie je wskazując, to rada gminy nie może się uchylać od tego prawnego obowiązku uchylać.
Jednocześnie rada nie może obejmować regulacją prawną kwestii wyraźnie nie wskazanych, nie mających odrębnej
podstawy prawnej. W ramach zasady wyprowadzanej z art. 7 Konstytucji oprócz wymogu "praworządności",
rozumianego jako zgodność działań z całym systemem prawa, mieści się także wymóg "legalności", rozumiany
jako zgodność każdego działania z konkretną normą prawną, będącą dla niego podstawą prawną. Zasada legalności
wymaga zatem, aby każdy akt organu administracji państwowej nie tylko oparty był na konkretnie wskazanym
przepisie prawa, ale i mieścił się w jego granicach (J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe,
Warszawa 1990, s.8-9).
Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest
uzasadnione i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Otrzymują:
1) Rada Miasta Ruda Śląska,
2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
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