Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.542.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn.Dz. U. z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIII/126/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2016 roku, w części określonej w:
- § 5 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały w zakresie wyrazów: „w szczególności” - jako niezgodnej z
art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- § 6 ust. 1 i 2 w zakresie wyrazów: „w szczególności” - jako niezgodnej z art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą, podjętą na sesji w dniu 25 listopada 2015r., Rada Miejska
Wodzisławia Śląskiego przyjęła program współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku i o wolontariacie w
2016 roku.
Z przepisu art. 5a ust. 4 ustawy wynika, iż obowiązkiem rady gminy jest sporządzenie
programu określającego m. in. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 (pkt 4) oraz
priorytetowe zadania publiczne (pkt 5).
W § 5 przedmiotowego Programu Rada Miejska postanowiła, iż współpraca z organizacjami
przybiera formy finansowe i pozafinansowe. Z kolei w § 5 ust. 1 i 2 Programu Rada Miejska określiła,
w jakich formach finansowych i pozafinansowych „w szczególności” może być realizowana
współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi.
W ocenie organu nadzoru użycie w powołanym przepisie wyrazów „w szczególności”
powoduje, że katalog form współpracy, określony w programie, ma charakter wyliczenia otwartego.
Oznacza to, że dopuszczalne są także inne, niewymienione w uchwale, formy takiej współpracy, które
zostaną wypracowane dopiero w praktyce na etapie realizacji programu. Tymczasem, zgodnie z art. 5a
ust. 4 pkt 4 ustawy to rada gminy została zobowiązana do określenia w podejmowanym programie
współpracy form, w jakich będzie ta współpraca realizowana.
Powyższa regulacja Programu narusza zatem przepis art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy nie określa
bowiem wyczerpująco form współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach programu.
Rada, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej upoważnienia do podjęcia uchwały,
powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny materię podlegającą regulacji, w tym
również określić formy współpracy (art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy). Formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi powinny być skonkretyzowane, a ich katalog organ stanowiący gminy winien
sformułować w ten sposób, aby podmioty zamierzające podjąć współpracę z jednostką samorządu
terytorialnego (uczestnicy programu), nie miały wątpliwości w kwestii możliwych form współpracy.
Zasadne zatem jest, aby formy współpracy w sferze działalności pożytku publicznego na obszarze
właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego przewidziane były w programie w formie
katalogu zamkniętego. Regulacja przyjęta w § 5 ust. 1 i 2 Programu wymogu tego nie spełnia.
Ustalenie katalogu otwartego form współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami
pozarządowymi umożliwia wprowadzenie innych, nieskonkretyzowanych przez Radę sposobów
współdziałania. Przy czym z regulacji takiej nie wynika, jaki organ miałby oceniać, czy
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niewymieniona w programie forma współpracy, mieści się w otwartym katalogu określonym w
programie, podczas gdy do określenia form współpracy właściwy jest wyłącznie organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego i w razie potrzeby poszerzenia dotychczasowego katalogu form
współpracy o nowy sposób, będzie mógł dokonać jedynie ten organ w drodze zmiany uchwały (por.
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 maja 2013r., sygn. akt III
SA/Wr 125/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Podobną uwagę należy odnieść również do regulacji zawartej w § 6 Programu. Rada Miejska
realizując delegację zawartą w art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy, w przepisie tym określiła listę
priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez podmioty uprawnione w 2016 roku.
Jednocześnie w § 6 ust. 1 i 2 Programu Rada posłużyła się zwrotem: „w szczególności” w odniesieniu
do priorytetowych zadań publicznych realizowanych w tym programie. Redakcja powołanego
przepisu pozwala na przyjęcie wniosku, iż Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego dopuściła możliwość
rozszerzenia wymienionego katalogu zadań o zadania nowe, nie wymienione w Programie. Zdaniem
organu nadzoru przedmiotowa regulacja w zakwestionowanej wyżej części została podjęta z istotnym
naruszeniem art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy, nie określa bowiem wyczerpująco priorytetowych zadań
publicznych realizowanych w ramach programu, zaś Rada zobowiązana była do przyjęcia regulacji w
tym zakresie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia
2013 r.- sygn. akt III SA/Wr 80/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Tym samym uchwałę Nr XIII/126/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25
listopada 2015 r., ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni
stwierdzenie jej nieważności - we wskazanej części - uzasadnionym i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
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.

z up. Wojewody Śląskiego
Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:
1) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
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