Katowice, 28 grudnia 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.680.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), - w całości, jako sprzecznej
z art. 5a ust. 4 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 listopada 2018 r. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej przyjęła uchwałę
Nr II/20/2018 w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wskazany wyżej Program stanowi załącznik do
uchwały. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym i art. 5a ust. 1 ustawy.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 30 listopada 2018 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest
niezgodna z prawem.
Zgodnie z treścią art. 5a ust. 4 pkt 9 ustawy roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zawiera w szczególności sposób
oceny realizacji programu. Sposób oceny realizacji programu jest obligatoryjnym elementem rocznego
programu

współpracy

z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy. Należy wskazać, iż uchybienie polegające na przyjęciu "niewyczerpującego" –
w świetle wzorca określonego w art. 5a ust. 4 ustawy – Programu współpracy, nie może być uznane za
nieistotne tylko naruszenie prawa (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 110/13; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
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Natomiast, w art. 5a ust. 3 ustawy, wskazano, iż organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Tymczasem,

§

14 Załącznika

do

uchwały

został

sformułowany

w sposób

sprzeczny

z ww. przepisem ustawy. W treści ww. paragrafu wskazano, iż „bieżącym monitoringiem w zakresie
realizacji programu zajmują się poszczególne referaty Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy,
natomiast Referat Obywatelski dokona oceny realizacji programu w sprawozdaniu, które przedłoży
Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2020 r.” W ocenie organu nadzoru, powyższa regulacja nie wypełnia
delegacji wskazanej w powyżej powołanym przepisie art. 5a ust. 4 pkt 9 ustawy, gdyż nie stanowi
sposobu oceny realizacji programu, lecz odnosi się jedynie do sprawozdania z realizacji Programu, które
zostało już uregulowane w art. 5a ust. 3 ustawy. Przedłożenie wyżej wskazanego sprawozdania organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego należy do wyłącznej kompetencji organu
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak wskazała Rada – do Referatu
Obywatelskiego.

Powyższy

przepis

art. 5a

ust. 4 pkt 9 ustawy

zatem

nie przyznaje

organowi

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencji do wkraczania w ustawowo oznaczoną
sferę sporządzania sprawozdania przez Burmistrza Miasta. Nadto, powyższy § 14 załącznika do uchwały
stanowi modyfikację art. 5a ust. 3 ustawy. Organ nadzoru wskazuje, iż modyfikacja (czy powtórzenie)
przepisów ustawy może wypaczyć ich sens. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że zmodyfikowany
(powtórzony) przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, co może spowodować całkowitą lub
częściową zmianę intencji prawodawcy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek
Zamiejscowy w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02; publ. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Dalej trzeba wskazać, iż zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zawiera
w szczególności informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Również ww.
informacja

stanowi

obligatoryjny

element

rocznego

programu

współpracy

z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Tymczasem, Rada przyjmując postanowienia § 15 Załącznika do uchwały nie wypełnia
prawidłowo upoważnienia określonego w art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy. Przepisy te
nie odnoszą się w żadnej mierze do przeprowadzonych na terenie gminy konsultacji. Zdaniem organu
nadzoru program powinien odzwierciedlać faktyczny przebieg zdarzeń, to jest – powinien informować
o sposobie tworzenia programu i o przebiegu konsultacji.
Informacja o przebiegu konsultacji powinna opisywać zaistniałe w tym zakresie fakty odnoszące
się przede wszystkim do terminu przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji, podmiotów, które brały
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w nich udział, jak też faktu zgłoszenia, bądź nie zgłaszania sugestii, opinii czy uwag do projektu
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast w treści załącznika do uchwały kwestii
tej nie uregulowano.
Zastrzeżenie organu nadzoru budzi regulacja § 12 ust. 3 i ust. 4 Załącznika do uchwały dotycząca
składu

komisji

konkursowej.

Norma

kompetencyjna

z art. 5a

ust. 4 pkt 11 ustawy

w zakresie

upoważnienia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia „trybu
powoływania i zasad działania komisji konkursowej” nie obejmuje postanowień dotyczących
dopuszczalnego składu komisji konkursowych. Tej kwestii poświęcono bowiem unormowania zawarte
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
ustawowych w akcie lokalnym.
Natomiast treść § 16 ust. 1 Załącznika do uchwały narusza art. 87

Konstytucji i godzi

w obowiązujący hierarchiczny system źródeł prawa. Wynika bowiem z niego, że w pierwszym rzędzie
zastosowanie znajduje program współpracy, będący aktem niższego rzędu niż ustawa, a dopiero
w sprawach w nim nieuregulowanych, przepisy ustawy. Tym samym przyznano pierwszeństwo
przepisom uchwały przed przepisami ustawy. Zastrzeżenie, jakie zostało zawarte w przytoczonym
programu dopuszczalne jest jedynie w aktach tego samego rzędu. Niezgodne z Konstytucją jest zaś
stawianie przepisów mających charakter wykonawczy przed przepisami ustaw. Stanowi to istotne
naruszenie prawa i powoduje konieczność eliminacji z obrotu prawnego takich regulacji (wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. sygn. akt II SA/Wr 745/06).
Reasumując, Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej przyjmując powyższy Program nie wypełniła
zakresu spraw przekazanego jej przez ustawodawcę do uregulowania w uchwale. Oznacza to, że
przedmiotowy program pozbawiony został elementów obligatoryjnych, wpływających na legalność całej
uchwały.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z późn. zm.) została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, 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 licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej,
2. a/a.
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