Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.523.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r. poz. 1445)
stwierdzam nieważność
uchwały nr XII/96/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego – w częściach
określonych w:
- § 4 załącznika do uchwały – jako niezgodnej z art. 41g ust. 1 oraz z art. 41i ust. 1 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”,
- § 6 ust. 2 załącznika do uchwały – jako niezgodnej z art. 41i ust. 2 ustawy,
- § 7 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały – jako niezgodnej z art. 41g ust. 1 i 2 ustawy,
- § 9 załącznika do uchwały – jako niezgodnej z art. 41g ust. 1 ustawy oraz art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Pszczyńskiego określiła tryb powoływania członków oraz
organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W ocenie organu nadzoru, postanowienia § 4, § 7 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały wykraczają poza
upoważnienie ustawowe do jej podjęcia, wynikające z art. 41g ust. 1 ustawy. W zakresie materii związanej
z funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego, lokalny prawodawca upoważniony został bowiem do
określenia jedynie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania tych rad. Według słownika
języka polskiego (Nowy słownik języka polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002r., s. 1243
i 1050) tryb to "ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw, metoda postępowania, sposób,
system". Z kolei przez organizację rady można rozumieć ustalenie jej wewnętrznej struktury, służącej jej
sprawnemu działaniu, dla osiągnięcia określonych celów. W zakresie upoważnienia ustawowego organu
stanowiącego powiatu do określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania powiatowej
rady działalności pożytku publicznego nie da się zatem pomieścić postanowień dotyczących: zadań rady (§ 4
załącznika do uchwały), przesłanek wygaszenia mandatu członka rady (§ 7 ust. 2 załącznika do uchwały) oraz
przyczyn jego odwołania (§ 7 ust. 3 załącznika do uchwały).
Co więcej, przyjęte przez Radę Powiatu Pszczyńskiego regulacje prawne, określające zadania omawianej
rady, stanowią bezpośrednią ingerencję w materię uregulowaną art. 41i ust. 1 ustawy. Z kolei przesłanki odwołania
członka rady określa art. 41g ust. 2 ustawy. Wymaga podkreślenia, iż są to przesłanki obligatoryjnego odwołania
członka rady i znajdują one zastosowanie m.in. na wniosek członka rady (pkt 1 omawianego przepisu) oraz w
przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej (pkt 2 omawianego
przepisu), powodując odwołanie członka rady przez organ wykonawczy powiatu przed upływem kadencji. Tym
samym budzi wątpliwości regulacja przyjęta w § 7 ust. 3 pkt 1 i 4 załącznika do uchwały, wskazująca jedynie na
możliwość odwołania członka rady przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.
Należy także zasygnalizować, iż kwestii terminu na wyrażanie opinii i stanowisk przez radę działalności
pożytku publicznego poświęcono unormowania zawarte w art. 41i ust. 2 ustawy. Przywołana regulacja nie daje
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego podstaw prawnych do wkraczania w sferę oznaczoną
uprzednio ustawowo, co wyklucza jakąkolwiek modyfikację, czy też powielanie tych przepisów w akcie lokalnym
(§ 6 ust. 2 załącznika do uchwały). Dostrzeżone uchybienia wskazują na przekroczenie przez Radę Powiatu
Pszczyńskiego granic upoważnienia ustawowego oraz na nieuzasadnione powtórzenie w akcie wykonawczym
postanowień ustawowych, co także kwalifikowane jest w orzecznictwie sądowoadministracyjnym jako istotne
Id: 6055FEA0-EDB1-42D8-BF44-F0D8FCD87190. Podpisany

Strona 1

naruszenie prawa, ze względu na swe dezinformujące oddziaływanie (wyrok NSA z dnia 16 czerwca 1992r., II SA
99/92, ONSA 1993/2/44; wyrok NSA z dnia 14 października 1999r., II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17; wyrok
NSA z dnia 6 czerwca 1996r., 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
omówione powyżej zagadnienia nie podlegają unormowaniu w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego.
Nadto należy wskazać, iż ponad delegację ustawową, wynikającą z art. 41g ust. 1 wykracza także regulacja
§ 9 załącznika do uchwały. Jest ona również sprzeczna z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, gdyż
stanowi materię objętą zakresem przedmiotowym regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Regulamin
ten jest bowiem aktem normatywnym o charakterze ustrojowo-organizacyjnym, określającym w szczególności
zadania danego urzędu, strukturę urzędu oraz zakres czynności wydziałów urzędu. Niedopuszczalne jest także
przyjęcie kwestionowanego postanowienia uchwały jako regulacji o charakterze czysto informacyjnym.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż uchwała nr XII/96/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 2015r. została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, 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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