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Katowice, 5 października 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr 34.323.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 30.282.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach, w całości
– jako niezgodnej z art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Rydułtowy
wprowadziła zmianę do statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Rydułtowach. Przepisem § 1 uchwały Rada postanowiła dodać nowe zadanie MZOPO polegające
na „wykonywaniu zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych”.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała jest
niezgodna z prawem.
Zgodnie z treścią art. 10a ustawy, gmina może zapewnić wspólną obsługę,
w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: 1) jednostkom organizacyjnym
gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych, 2) gminnym instytucjom kultury, 3) innym
zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na
podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego - zwanym dalej
"jednostkami obsługiwanymi". Natomiast zgodnie z przepisem art. 10b ust. 2 ustawy, który został
powołany w podstawie prawnej uchwały: „Rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych,
o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 1)jednostki
obsługujące; 2) jednostki obsługiwane; 3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom
obsługującym w ramach wspólnej obsługi”.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wspólna obsługa wybranych jednostek
organizacyjnych może być zapewniona wyłącznie w zakresie realizacji zadań o charakterze
wspierającym, obsługowym w stosunku do działalności tych jednostek.
Tymczasem, zdaniem organu nadzoru regulacja zawarta w § 5 ust. 4 Statutu, w nowym
brzmieniu nadanym kwestionowaną uchwałą, narusza powołany wyżej przepis art. 10b
ust. 2 pkt 3 ustawy. Wskazać bowiem należy, iż zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych nie jest zadaniem stricte obsługowym, a zatem nie może być ono
powierzone – na mocy powołanego wyżej przepisu ustawy – jednostce obsługującej, w tym
przypadku Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach.
Tym samym uchwałę Nr 34.323.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 31 sierpnia 2017 r.
ze względu na wyżej opisaną nieprawidłowość, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej
nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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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, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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