Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.529.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XI/87/2015 Rady Gminy Goczałkowice – Zdrój z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie
programu współpracy Gminy Goczałkowice – Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, na rok 2016 – w częściach określonych w:
- § 5 ust. 2 Programu w zakresie zwrotu: „w szczególności” - jako niezgodnej z art. 5a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- § 11 Programu - jako niezgodnej z art. 12 ustawy,
- § 13 ust. 7 Programu - jako niezgodnej z art. 5a ust. 4 ustawy,
- § 15 ust. 2 Programu - jako niezgodnej z art. 5a ust. 3 ustawy,
- § 17 ust. 3 i 4 programu, § 18 ust. 1 programu w zakresie zwrotu: ”, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 2” oraz § 18
ust. 3 Programu w zakresie zwrotu: ”, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2 - jako niezgodnych z art. 5a ust. 4
w związku z art. 15 ust. 2b-2f ustawy,
- § 19 ust. 1 i 2 Programu - jako niezgodnej z art. 15 ust. 2d i 2f ustawy.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Goczałkowice – Zdrój przyjęła Program współpracy Gminy
Goczałkowice – Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, na rok 2016.
W § 5 ust. 2 Programu na skutek użycia wyrazów „w szczególności” wskazano jedynie przykładowe
zadania publiczne, spośród zadań określonych w art. 4 ustawy, w których gmina Goczałkowice – Zdrój zamierza
podjąć w 2016 roku współpracę z ww. podmiotami. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość
uwzględniania nowych zadań stanowiących przedmiot współpracy, które nie zostały wymienione w jego treści.
Zdaniem organu nadzoru wskazane regulacje pozostają w sprzeczności z art. 5a ust. 4 pkt 3 ustawy. Zadaniem rady
gminy jest bowiem przyjęcie programu, rozumianego jako zbiór zasad regulujących - w sposób kompleksowy praktykę współdziałania władz samorządowych z ww. podmiotami na dany rok (lub na kilka lat). Rada powinna
w niniejszym akcie zawrzeć pełny opis sfery zadań obejmujących współpracę z ww. podmiotami – nie
pozostawiając organowi wykonawczemu decyzji co do zasadności wyboru innych jeszcze zadań, które nie zostały
ujęte w Programie, realizowanych przy udziale ww. podmiotów. Tymczasem przyjmując powyższe regulacje Rada
nadała niniejszemu Programowi charakter otwarty. Takie rozwiązanie należy ocenić jako sprzeczne z prawem.
Nadto w przekonaniu organu nadzoru, postanowienia § 17 ust. 3 Programu wykraczają poza upoważnienie
określone w art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy. W zakresie materii związanej z komisjami konkursowymi lokalny
prawodawca upoważniony został bowiem do określenia jedynie: zasad ich działania oraz trybu powoływania.
Według słownika języka polskiego (Nowy słownik języka polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002r., s. 1243 i 1050) zasada to "reguła, norma postępowania, prawo podstawowe". Natomiast tryb to "ustalony
porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw, metoda postępowania, sposób, system". W zakresie
upoważnienia ustawowego, określonego w art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy, nie da się zatem pomieścić postanowień,
dotyczących dopuszczalnego składu komisji konkursowych (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca
2014 r., sygn. akt III SA/Wr 162/14, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Co więcej przyjęte przez Radę Gminy
Goczałkowice – Zdrój regulacje prawne stanowią bezpośrednią ingerencję w materię uregulowaną w art. 15
ust. 2b-2f ustawy. Przywołane regulacje nie dają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
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podstaw prawnych do wkraczania w ustawowo oznaczoną sferę członkostwa w komisji konkursowej, co wyklucza
jakąkolwiek modyfikację, czy też powielanie tych przepisów w akcie lokalnym. Dostrzeżone uchybienia wskazują
na przekroczenie przez Radę Gminy Goczałkowice-Zdrój granic upoważnienia ustawowego oraz na
nieuzasadnione powtórzenie w akcie wykonawczym postanowień ustawowych, co także kwalifikowane jest
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jako istotne naruszenie prawa. Orzecznictwo sądowe trafnie wskazuje,
że powtórzenia i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, stanowią istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z dnia
16 czerwca 1992 r., II SA 99/92, ONSA 1993/2/44; wyrok NSA z dnia 14 października 1999 r., II SA/Wr 1179/98,
OSS 2000/1/17; wyrok NSA z dnia 6 czerwca 1996 r., SA/Wr 2761/95, niepublikowany). Uchwała organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte
w obowiązującej ustawie. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany
w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji
prawodawcy. Z tego względu omawiane zagadnienie nie podlega unormowaniu w uchwale organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego. Wadliwość wskazanego unormowania rodzi konieczność wyeliminowania
z obiegu prawnego także przepisów § 17 ust. 4 Programu, § 18 ust. 1 programu w zakresie zwrotu: ”, o której
mowa w § 17 ust. 3 pkt 2” oraz § 18 ust. 3 Programu w zakresie zwrotu: ”, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 2” jako niezgodnych z art. 5a ust. 4 w związku z art. 15 ust. 2b-2f ustawy.
Natomiast regulacje § 19 ust. 1 i 2 Programu wykraczają ponad delegację z art. 5a ust. 4 ustawy
i jednocześnie naruszają przepisy art. 15 ust. 2d i 2f ustawy, regulujące wprost zagadnienie wyłączenia od udziału
w pracach komisji opiniującej oferty.
Zastrzeżenie powyższe dotyczy także postanowień: § 15 ust. 2 Programu – jako powtarzającego regulację
art. 5a ust. 3 ustawy oraz § 11 Programu – jako powielającego materię unormowaną w art. 12 ustawy.
Wymaga również podkreślenia, iż delegacja z art. 5a ust. 4 ustawy nie obejmuje uprawnienia rady gminy
do wskazania, na co nie może zostać wykorzystana dotacja, przyznana przez gminę na realizację zadania
publicznego. Zatem regulacja przyjęta w § 13 ust. 7 Programu wykracza ponad upoważnienie, wynikające ze
wskazanego przepisu. W konsekwencji, przyjmując kwestionowane postanowienie, Rada naruszyła zasadę
legalizmu, wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, w myśl której „organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa”.
Tym samym uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Gminy Goczałkowice – Zdrój z dnia 24 listopada 2015r., ze
względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą - co czyni stwierdzenie jej nieważności,
w częściach określonych na wstępie, uzasadnionym i koniecznym.
Pouczenie:
Stwierdzenie nieważności uchwały 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.

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