WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.547.2015

Katowice, 31 grudnia 2015 r.

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 XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 w części
określonej w:
- § 4 uchwały w zakresie wyrazów „w szczególności”, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- § 13 ust. 2 uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 i art. 15 ust. 2b ustawy,
- § 13 ust. 3 uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 i art. 15 ust. 2e-2ea ustawy,
- § 13 ust. 6 uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 i art. 15 ust. 2d ustawy,
- § 13 ust. 7 i ust. 8 uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 i art. 15 ust. 2f ustawy.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 listopada 2015r. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła uchwałę Nr
XII/102/15 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016. Przedmiotowa uchwała została przesłana Wojewodzie Śląskiemu w
dniu 4 grudnia 2015r.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w myśl którego rada gminy uchwala, po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
W ocenie organu nadzoru, wyżej wskazane regulacje przedmiotowej uchwały stanowią
istotne naruszenie prawa.
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Rada Gminy Zebrzydowice zawarła w Programie kwestie już unormowane w ustawie,
a dokonała tego poprzez modyfikacje przepisów ustawy. 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).
Wskazania wymaga, iż z przepisu art. 5a ust. 4 ustawy wynika, iż obowiązkiem rady
gminy jest sporządzenie programu określającego m. in. sferę zadań publicznych, w których
gmina zamierza podjąć współpracę z wymienionymi podmiotami (obejmującą zadania wybrane
spośród zadań wymienionych w art. 4 ustawy), jak również sposoby realizacji takiej współpracy
(i jej formy - wskazane w art. 5 ustawy). Rada Gminy Zebrzydowice, realizując powyższą
delegację, w § 4 uchwały (rozdział 2) posłużyła się zwrotem: „w szczególności” w odniesieniu
do zakresu zadań realizowanych w tym Programie. Redakcja powołanego przepisu pozwala na
przyjęcie wniosku, iż Rada Gminy Zebrzydowice dopuściła możliwość rozszerzenia
wymienionego katalogu zadań o zadania nowe, nie wymienione w Programie. Zdaniem organu
nadzoru, wskazana regulacja pozostaje 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 zadań, których
realizację zamierza powierzyć wskazanym podmiotom – nie pozostawiając organowi
wykonawczemu gminy decyzji co do zasadności realizacji innych jeszcze zadań, które nie zostały
ujęte w programie. Tymczasem przyjmując powyższą regulację Rada nadała niniejszemu
Programowi charakter otwarty. Takie rozwiązanie należy ocenić jako sprzeczne z prawem.
Ponadto, w treści § 13 ust. 2 oraz ust. 6 uchwały Rada Gminy stanowi o składzie komisji
konkursowej. Zdaniem organu nadzoru w zakresie upoważnienia ustawowego dla organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia „trybu powoływania i zasad
działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert" nie da się
pomieścić postanowień dotyczących składu komisji konkursowych. Tej kwestii poświęcono
bowiem unormowania zawarte w art. 15 ust. 2b – 2ea ustawy. Przywołane regulacje nie dają
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego podstaw prawnych do wkraczania
w ustawowo oznaczoną sferę typowania członków komisji konkursowej, biorących udział
w opiniowaniu ofert. Oznacza to, iż ustawodawca wyklucza ich doprecyzowanie oraz
jakąkolwiek modyfikację, czy też powielanie tych przepisów w akcie lokalnym (zob. wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2014r., sygn. akt III SA/Wr 162/14, publ.
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www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Jednocześnie, należy podkreślić, iż § 13 ust. 6 dodatkowo stanowi
modyfikację art. 15 ust. 2d ustawy.
Jednocześnie, wskazać należy, iż regulacja zawarta w § 13 ust. 3 uchwały dot. możliwości
uczestnictwa w pracach komisji z głosem doradczym osób posiadających specjalistyczną wiedzę
obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, stanowi modyfikację przepisów
art. 15 ust. 2e-2ea ustawy.
Zastrzeżenia organu nadzoru budzą także regulacje zawarte w § 13 ust. 7 i ust. 8 uchwały
jako uregulowane już w przepisie zawartym w art. 15 ust. 2f ustawy. Zgodnie z przepisem ustawy
do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013
r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) dotyczące wyłączenia pracownika. Przepisy kodeksu mają
charakter bezwzględnie obowiązujący w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do
powiązania jurora z oferentem i powinny obligować organ wykonawczy, jako powołujący
komisję konkursową, do odsunięcia takiego członka komisji konkursowej od wszystkich
czynności dokonywanych w postępowaniu ofertowym obejmującym to samo przedsięwzięcie.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr
XII/105/15 z dnia 26 listopada 2015 r. została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego
prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności, we wskazanych częściach, uzasadnionym
i koniecznym.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

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