Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.516.2015

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 57/XVI/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016r. – jako niezgodnej z art. 5a ust. 4 pkt 4 i pkt 11 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”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Opatów przyjęła Program współpracy Gminy Opatów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.,
stanowiący załącznik do uchwały. Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej niniejszego aktu przepisem art. 5a
ust. 1 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5
ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
Przepis art. 5a ust. 4 ustawy zawiera natomiast katalog zagadnień wymagających uregulowania przez radę
gminy w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy. Zgodnie z nim, elementami koniecznymi rocznego programu współpracy są w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
Przytoczony przepis art. 5a ust. 4 ustawy określa niezbędne minimum postanowień, jaki powinna zawierać
uchwała ustanawiająca program współpracy. W świetle powyższej normy kompetencyjnej, jako istotne naruszenie
prawa, przesądzające o nieważności uchwały programowej w całości, należy uznać brak zawarcia w omawianej
uchwale kompletnej regulacji, dotyczącej zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert. Materia ta została bowiem wprost wskazana przez ustawodawcę jako konieczna do ujęcia
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w Programie. Zatem wyczerpujące unormowanie wskazanego elementu Programu i zawarcie go w treści
przedmiotowej uchwały jest obowiązkiem organu stanowiącego gminy, od którego nie może się on uchylić.
Oznacza to, że Rada Gminy Opatów, przyjmując postanowienie § 9 ust. 4 Programu, dokonała
niedopuszczalnej subdelegacji swych kompetencji. Rada ustaliła bowiem, że „Regulamin komisji konkursowej do
opiniowania ofert w otwartym konkursie, określi Wójt Gminy Opatów" i w konsekwencji w Programie nie
zamieściła żadnych unormowań poświęconych tej kwestii. Omawiana regulacja, pozwalająca na wypełnienie
ustawowego obowiązku rady gminy przez inny podmiot, nie może być zatem uznana za zgodną z powołanym
wcześniej przepisem ustawy. Skoro wskazana norma prawna kształtuje kompetencję rady gminy do podjęcia
uchwały, to nie można z niej wywieźć prawa tego organu do przekazania organowi wykonawczemu gminy
uprawnienia do samodzielnego ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej. Powyższa wadliwość przesądza
o nieważności uchwały w całości - jako niezgodnej z art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy.
Z kolei w § 8 ust. 5 Programu przyjęto postanowienie, w myśl którego „Program ma charakter otwarty
i zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone”.
Redakcja powołanego przepisu, jak również posłużenie się zwrotem: „w szczególności” w odniesieniu do
wskazanych w § 4 Programu form współpracy realizowanych w Programie, pozwala na przyjęcie wniosku, iż Rada
dopuściła możliwość rozszerzenia wymienionych tamże form współpracy. Tym samym Rada przewidziała
ewentualne przyjęcie nowych form współpracy, nie wymienionych w Programie. Zdaniem organu nadzoru
wskazane regulacje pozostają w sprzeczności z cytowanymi wyżej przepisami ustawy, naruszając art. 5a ust. 4
pkt 4 w związku z art. 5 ust. 2 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 form,
w jakich realizowane będą zadania, których wykonanie zamierza powierzyć ww. podmiotom – nie pozostawiając
Wójtowi Gminy decyzji co do zasadności realizacji zadań w innych jeszcze formach, które nie zostały ujęte
w Programie. Tymczasem przyjmując powyższe regulacje Rada nadała niniejszemu Programowi charakter otwarty.
Takie rozwiązania należy ocenić jako sprzeczne z prawem.
Nadto w przekonaniu organu nadzoru, postanowienia § 9 pkt 2 i 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 Opatów regulacje prawne stanowią bezpośrednią ingerencję w materię uregulowaną w art. 15 ust. 2b-2f
ustawy. Przywołane regulacje nie dają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 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 Opatów 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.
Zastrzeżenie powyższe dotyczy także postanowienia § 7 ust. 4 Programu, gdzie powtórzono przepis art. 5a
ust. 3 ustawy, z jednoczesną jego modyfikacją.
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Tym samym uchwałę nr 57/XVI/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 26 listopada 2015r., ze względu na
wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą - co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości
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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