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WOJEWODA SLASKI
NPII.4131.1.253.2021 Katowice, dnia 26 marca 2021 r.

Rada Miasta Gliwice

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekstjedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)

stwierdzam niewainoéé
uchwaty NrXXII1/457/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia 18 lutego 2021 r. wsprawie Gliwickiej
Inicjatywy Lokalnej, w czqéci, okreélonej w § 5 pkt 1 za1acznika do uchwaty, jak sprzecznej
Z art. 19c ust. 1 w zwiazku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzia1alnoéci poiytku
publicznego io wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), dalej jako ,,ustawa”,
w zwiazku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako ,,Konstytucja RP”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 18 lutego 2021 r. Rada Miasta Gliwice przyj¢1a uchwah; Nr XXIII/457/2021

w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, dalej jako ,,uchwa1a”. W za1aczniku do uchwaly
okreélono tryb i szczegé1owe kryteria oceny wnioskéw 0 realizacjcp zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

W podstawie prawnej uchwaty wskazano m.in. art. 19c ust. 1 ustawy.
Wskazana uchwa1a zostata dorqczona organowi nadzoru w dniu 24 lutego 2021 r.
W toku badania legalnoéci przedmiotowej uchwaly organ nadzoru uzna1, i2 uchwa1a W czqéci

jest niezgodna Z prawem.
Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy przez inicjatywe; lokalna rozumie sic; formq wsp61pracy

jednostek samorzadu terytorialnego Z1011 mieszkaficami, wcelu wspélnego realizowania zadania
publicznego na rzecz spoiecznoéci lokalnej. Natomiast z art. 19b ust. 1 ustawy wynika, Ze: W ramach
inicjatywy lokalnej mieszkaficy jednostki samorzqdu terytorialnego bezp0§redni0, bqdz' za
p0§rea'nictwem organizacji pozarzqdowych, lub p0dmi0t0'w wymienionych w art. 3 ust. 3 mogq ziozyé
wniosek 0 realizacjg zadania publicznego do jednostki samorzqdu terytorialnego, na terenie kt0'rej
majq miejsce zamieszkania lub siedzibg, w zakresie: (). Z kolei zgodnie Z art. 19c ust. 1 ustawy -
Organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego okreéla lryb iszczegélowe kryteria oceny
wn1'0sk0'w 0 realizacjg zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegélowe kryteria
oceny powinny uwzglgdniaé przede wszystkim wklad pracy spolecznej w realizacjg inicjatywy
lokalnej, zaé z ust. 2 powolanego przepisu wynika, Ze organ wykonawczy jednostki samorzqdu
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terytorialnego, dokonujqc oceny wniosku, bierze pod uwagg szczegélowe kryteria oceny wniasku
orazjego cel0w0.§é z punktu widzenia potrzeb sp0leczn0.§ci lokalnej.

Treéé § 5 pkt 1 zatacznika do uchwaty jest sprzeczna z art. 19c ust. 1 wzwiazku z art. 19b
ust. 1 ustawy wzwiazku z art. 7 Konstytucji RP. W powotanej wyiej regulacji § 5 pkt 1 zatacznika
do uchwaty wskazano, co nastepuje:
§ 5. Kryteriaformalne:
1) Wnioski muszq zostaé zl0z'0ne przez mieszkaficéw Gliwic bezpoérednio baa/z' za posrednictwem
organizacji pozarzqdowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
1' 0 wolontariacie lub podmiotéw wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Po pierwsze, Rada Miasta Gliwice w § 5 pkt 1 za1acznika do uchwaly przekroczyta
upowainienie ustawowe, gdyi okreélita podmioty uprawnione do z10Zenia wniosku. Na podstawie
art. 19c ust. 1 ustawy organ stanowiacy miasta by1 upowazniony wy1acznie do okreslenia trybu
iszczegotowych kryteriow oceny wnioskow o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, a nie do okreélenia podmiotow uprawnionych do ztoienia vvw. wnioskow.

Po drugie, przedmiotowa regulacja za1acznika do uchwaty dokonano niedozwolonej
modyfikacji art. 19b ust.1 ustawy, ktory stanowi, ii: Wramach inicjatywy lokalnej mieszkahcy
jednostki samorzqdu terytorialnego bezpoérednio, bqa/z’ za p0.§rednictwem organizacji
pozarzqdowych, lub p0a'mi0t0'w wymienionych w art. 3 ust. 3 mogq z-l0z'jvc" wniosek 0 realizacjg
zadania publicznego do jednostki samorzqdu terytorialnego, na terenie ktérej mafia miejsce
zamieszkania lub siedzibg, wzakresie: (). Organ nadzoru sygnalizuje, iZ modyfikacja przepisow
ustawy moze wypaczyé ich sens. Trzeba bowiem liczyé sie z tym, Ze zmodyfikowany przepis bedzie
interpretowany wkontekécie uchwaly, co moze spowodowaé catkowita lub czeéciowa zmiane
intencji prawodawcy (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego Osrodek Zamiejscovvy
w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02; wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 30 wrzeénia 2009 r., sygn. akt II OSK 1077/09 oraz z dnia 7 kwietnia 2010
r., sygn. akt II OSK 170/10; wyrok Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z dnia
15 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/G1 391/12; wyrok Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego
wLodzi z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Ld 35/17; wyrok Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego we Wroc1awiu zdnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/W1‘ 555/19, publ.
Centralna Baza Orzeczen Sadow Administracyjnych).

Organ nadzoru podkresla, I2 przedmiotowa uchwa1a stanowi akt prawa miejscowego, a organ
wykonujacy kompetencje prawodawcy zawarta w upowaznieniu ustawowym, jest obowiazany
dziataé éciéle w granicach tego upowainienia. W panstwie prawa organy wtadzy publicznej dzia1aja
w granicach ina podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady praworzadnosci (art. 7 Konstytucji RP)
wynika, Ze zadania ikompetencje, sposéb ich wykonania oraz wiezi miedzy podmiotami
administracji publicznej sa uregulowane prawnie. Organ stanowiacy jednostki samorzadu
terytorialnego, realizujac przys1ugujace mu kompetencje powinien écisle uwzgledniaé wytyczne
zawarte w upowaznieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypetnienie przez
Rade przy podejmowaniu ww. uchwaty powinno byé traktowane jako istotne naruszenie prawa,
skutkujace niewaznoscia uchwaty odpowiednio: wzakresie, wktérym przekroczono przyznane
kompetencje albo wcatosci (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego oz. we Wroctawiu
zdnia 14 kwietnia 2000 r., sygn. akt ISA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczen Sadéw
Administracyjnych).

Konkludujac, w ocenie organu nadzoru, Rada Miasta Gliwice wwyiej wymienionym
zakresie istotnie naruszyta przepis art. 19c ust.1 wzwiazku zart.19b ust. 1 ustawy wzwiazku
z art. 7 Konstytucji RP.

Organ nadzoru wskazuje, Ze mozliwe jest doprowadzenie do stanu zgodnego zprawem
poprzez wyeliminowanie jedynie wyiej wskazanej czesci zatacznika do uchwaty.
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Powyiej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale naleZy zaliczyé do kategorii istotnych
naruszen prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje sie uchybienie, prowadzace do skutkow, ktore
nie moga byé tolerowane w demokratycznym panstwie prawnym. Istotne naruszenie prawa
w uchwale to takie naruszenie, ktore powoduje, Ze akt pozostaje w wyrainej sprzecznosci
z okreslonym przepisem prawnym, sprzecznosé ta jest oczywista ibezposrednia, ivvynika wprost
zporownania tresci przepisu zoceniana regulacja. Chodzi tu owady kwalifikowane, zpowodu
ktorych caly akt lub jego czeéé nie powinien wejsé w ogole do obrotu prawnego. W takiej sytuacji
konieczne jest stwierdzenie niewaznosci aktu, czyli jego wyeliminowanie 2 obrotu prawnego z moca
ex tunc, co powoduje, Ze dany akt, czy jego czesé nie wywoluje skutkow prawnych od samego
poczatku (zob. wyrok Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r.,
sygn. akt II SA/Wa 2197/16, wyrok Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu z dnia 24
stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/O1 859/18, wyrok Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego
w Gdansku z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczen
Sadéw Administracyjnych).

Przepis art. 91 ust.1 ustawy o samorzadzie gminnym stanowi, iZ uchwa1a lub zarzadzenie
organu gminy sprzeczne 2 prawem sa niewaine. O niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia w catoéci
lub w czesci orzeka organ nadzoru w tenninie nie d1uZszym niZ 30 dni od dnia doreczenia uchwaty
lub zarzadzenia, w trybie okreélonym w art. 90.

Majac powyisze na uwadze, stwierdzié na1eZy, i2 uchwa1aNr XXIII/457/2021 Rady Miasta
Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, zostata podjeta
zistotnym naruszeniem obowiazujacego prawa, co czyni stwierdzenie jej niewaznosci wwyZej
wymienionej czesci uzasadnionym i koniecznym.

Pouczeniez

Stwierdzenie niewainoéci uchwaty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy 0 samorzadzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objetym stwierdzeniem niewaznoéci, z dniem
doreczenia rozstrzygniecia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze s1u2y skarga do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Gliwicach, za poérednictwem Wojewody 8laskiego, wterminie 30 dni liczac
od dnia doreczenia rozstrzygniecia.

Z up. Wojewody 8laskieg0

KrzysztofNowak
Wydzia1Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydzia1u

Nadzoru Prawnego
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