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UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osob
niepelnosprawnych
Na podstawie art. 41a ustawy 0 samorzqdzie gminnym nowelizacji ustawy 2 dnia 11 stycznia
2018 (t.j Dz.U.2019.0.506 t.j. - Ustawa 2 dnia 8 marca 1990 r.) 0 samorzqdzie gminnym na
wniosek

grupy

mieszkaricéw,

wystegpujqcych

w

ramach

obywatelskiej

inicjatywy

uchwalodawczej
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez
§ 1. Rada Miasta Gliwice obliguje Prezydenta Miasta Gliwice do dostosowania Willi Caro i
Zamku Piastowskiego do potrzeb osob z niepelnosprawnoéciq.
1. Dostosowanie w/w obiektow dotyczy szczegolnie osob z niepelnosprawnoécia,
ruchowq oraz wzrokowq.
2. Projekt dostosowania w/w obiektéw do potrzeb osob z niepelnosprawnoéciq
poddawany jest konsultacjom spolecznym W érodowisku osob z niepelnosprawnoéciq.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie
Zarowno Willa Caro jak i Zamek Piastowski to dwa najcenniejsze obiekty Zabytkowe
w Gliwicach. Nie ma Zadnych podstaw prawnych, ktore uniemozliwialyby dostosowanie
obiektow zabytkowych do potrzeb osob 2 niepelnosprawnosciq.
Niestety osoby z niepelnosprawnoscia, wcia,Z pozbawione sq mozliwosci korzystania 2
szerokiej oferty kulturalnej oferowanej w szczegolnosci w tych dwéch obiektach. Ten dostop
jest rowniei utrudniony seniorom (strome i liczne schody, mala czoionka, brak
audiodyskrypcji).
Nalezy zaznaczyé, i2 brak dostqpu do dobr kultury jest niezgodny z an. 73 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Konwencje} Oséb Niepelnosprawnych. To skutkuje
wykluozeniem lub ograniczaniem

ze wzglqdu na niepelnosprawnosé, korzystania lub

egzekwowania wszelkich praw czlowieka i fundamentalnych swobod, na rownych zasadach Z
irmymi mieszkaiicami miasta, w sferze spolecznej i kulturowej. Niestety brak racjonalnego
dostosowania srodowiska miejskiego, a w tym kluozowych obiektow kulturalnych, do
szczegolnych potrzeb osob niepelnosprawnych to przejawy dyskryminacji du2ej grupy
mieszkaﬁcéw niiasta oraz niepelnosprawnych turystow odwiedzajqcych Gliwice.
Istnieje zatem koniecznosé racjonalnego dostosowania Willi Caro i Zamku
Piastowskiego poprzez stosowne modyﬁkacje i

adaptacje iiiepociqgajqce za sobq

nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnieri, ktore to modyﬁkacje i adaptacje sq
niezbqdne w okreslonych przypadkach dla zapewnienia osobom niepelnosprawnym
mozliwoéci egzekwowania i korzystania 2 wszystkioh praw czlowieka i fundamentalnych
swobod.
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Gliwice, 7 pazdziernika 2019 r.

Szanowny Pan
Marek Pszonak
Przewodniczqcy Rady Miasta Gliwice
Biuro Rady Miasta
Urzqd Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

dotyczy:

pisma z dnia 3.10.2019 r. (BR.0004.28.2019) w sprawie zaopiniowania
projektu uchwaly w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku
Piastowskiego do potrzeb osob niepelnosprawnych (druk nr 172)

OPINIA PRAWNA
1. Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest analiza pod wzglodem
prawnym ziozonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej
projektu uchwaly Rady Miasta Gliwice w sprawie dostosowania Willi Caro
i Zamku Piastowskiego do potrzeb osob niepelnosprawnych.
2. Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zwana dale] u.s.g.,
b) ustawa z dnia 5 czen/voa 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), zwana dalej u.s.p.,
o) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), zwana dalej ustawq 0 rehabilitacji,
d) Uchwala nr ll/25/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uohwalodawczej, zwana
dalej Uchwalq.
Puchaia Wrébel Groszewska Kancelaria Radcéw Prawnych Sp. p.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 14
KRS 0000573342 - RECON 362350395 - NIP 6312658468

www.pwg-kancelaria.p|
sekretariat@pwg-kancelaria.p| - tel. +48 32 307 32 77
INC Bank 5|2iski S.A., nr rach.: 12 1050 1588 1000 0092 1606 3686

Opinia o projekcie uchwaly
Dzialajac na podstawie § 6 ust. 1 Zalqcznika do Uchwaly nr ll/25/2018
Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie realizacji obywatelskiej
inicjatywy uchwalodawczej, projekt uchwaly w sprawie dostosowania Willi Caro
i Zamku Piastowskiego do pot/zeb oséb niepe/noprawnych (druk nr 172)
opiniujo negatywnie.
Projekt ten dotyczy spraw nienalezqoych do wlasciwoéci Rady Miasta
Gliwice, w zwiazku z czym jest sprzeczny z powszechnie obowiqzujacym
przepisami prawa, a takze z postanowieniem § 2 Zalacznika do Uchwaly.
Zakres przedmiotowy zgioszonego projektu uchwaly nie nalezy do wlasciwoéci
Rady Miasta Gliwice.
Uzasadnienie
Obywatelska inicjatywa uchwaiodawcza zostala wprowadzona do
ustawy o samorzqdzie gminnym i ustawy o samorzadzie powiatowym (a takze
ustawy o samorzadzie wojewodztwa, ktorej przepisy nie maja jednak
zastosowania do Miasta Gliwice, badaoego miastem na prawach powiatu) na
mocy nowelizacji dokonanej ustawa z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektérych
ustaw w celu zwiekszenia udzialu obyvvate/i w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych (Dz. U. poz.
130). Realizacja tej inicjatywy nastegpuje poprzez zglaszanie do rady
gminy/powiatu projektéw uohwal, ktore znalazly poparcie okreélonej liczby
mieszkaﬁcow gminy. Projekt uchwaly zgioszony w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwalodawczej staje sic-3 przedmiotem obrad rady gminy/powiatu na
najblizszej sesji po zlozeniu projektu, jednak nie pozniej niz po uplywie
3 miesiacy od dnia zlozenia projektu (art. 41a ust. 3 u.s.g., art. 42a ust. 3 u.s.p.).
Przepisy odnoszaoe sir; do obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej nie
zawieraja zadnych regulacji dotyczacych tresci proponowanej uchwaly,
w szozegolnoéci zakresu spraw, ktowch taka uchwala moze dotyczyé.
W literaturze wskazuje sia jednak, ze: Zakres przedmiotowy obywatelskiej
inicjatywy uchwaiodawczej obejmuje wszystkie sprawy wazne dla wspolnoty
loka/nej oraz mieszczace sia w kompetencji rady gminy z wyjqtkiem tych,
w ktorych p/zepis szczegélny p/zewiduje wyfaczna inicjatyvi/Q uchwafodawcza
wéjta. Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.s.g. do wlaéciwosci rady gminy naleza wszystkie
sprawy pozostajqce W zakresie dziafania gminy, 0 ile ustawy nie stanowie;
inaczej. Kata/og zadaﬁ wfasnych gminy zawiera an‘. 7 u.s.g. Dodatkovvo moz'e

byé on uzupelniany ,OI2‘6Z przepisy ustaw szczegolnych. W ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwa/odawczej moga byé zg/aszane projekty uchwaf
bedace aktami prawa miejscowego, jak i nieposiadajace tej charakteiystyki.
Wydaje sie, z'e przepisy prawne nie wykluczaja mozliwosci wniesienia przez
mieszka/icow W trybie an‘. 41a u.s.g. projektu uchwaiy wprowadzajacego
przepisy porzadkowe. (Marchaj Roman. Art. 41(a). W: Ustawa o samorzadzie
gminnym. Komentarz, wyd. ll. Wolters Kluwer Polska, 2018.).
Analogicznie
kwestia
zakresu
przedmiotowego
inicjatywy
uchwaiodawczej winna byé ooeniana na grunoie ustawy o samorzadzie
powiatowym.
Majac na uwadze powyzsze, W Zalaozniku do Uchwaly okreslajacego
zasady realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwalodawozej mieszkaﬁcow Miasta
Gliwice wprowadzono postanowienie § 2 o nastepujacej tresci: ,,Projekt uchwa/y
moz'e dotyczyé wyfacznie spraw nalezacych do W/aéciwosci Rady Miasta
Gliwice.”
Przedmiotem zgloszonego projektu uohwalyjest dostosowanie Willi Caro
i Zamku Piastowskiego do potrzeb osob niepelnosprawnych. Jak wynika
z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 u.s.p., wspieranie osob niepelnosprawnych stanowi
zadanie powiatu. W oparciu o ten przepis Rada Miasta Gliwice uchwala
nr XXXVlll/796/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. przyjela ,,Miejskl Program
Dzialaﬁ na Rzeoz Osob Niepelnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 20142019”. Program ten zaklada, w ozesci VI. dotyczacej Celu Operaoyjnego nr 5,
kontynuacje dzialarﬁ zmierzajacych do dostosowania przestrzeni miejskiej do
potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez stopniowa likwidacje barier
architektonicznych w obiektach infrastruktuiy miejskiej. Wykonanie uohwaly
wprowadzajacej przedmiotowy Program powierzono Prezydentowi Miasta
Gliwice.
Zarowno Willa Caro, jak i Zamek Piastowski w Gliwicach, sa Oddzialami,
wchodzacymi w sklad Muzeum w Gliwicach, ktore jest jednostka organizaoyjna
Miasta. Zgodnie z postanowieniem § 9 Statutu Muzeum w Gliwicaoh —
oaloksztaltem dzialalnoéci Muzeum kieruje Dyrektor. Na mocy postanowienia
§ 4 ust. 3 Statutu, bezpoéredni nadzor nad jednostka pelnl Prezydent Miasta
Gliwice.
lnwestycja dotyczaca dostosowania obiektu do potrzeb osob
niepelnosprawnych wchodzi w zakres biezacego zarzadzania i gospodarowania
tym obiektem, jako skladnikiem majatku. Gospodarowanie mieniem
komunalnym wchodzi w zakres ustawowych kompetencji wojta, burmistrza,

prezydenta miasta (art. 30 ust. 2 u.s.g.). Co prawda zgodnie z art. 35a ust. 1
pkt 7 lit d) ustawy 0 rehabilitacji do zadaﬁ powiatu nalezy dofinansowanie
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i teohnioznych,
w zwiazku z indywidualnymi potrzebami osob niepeinosprawnych, niemniej
jednak rada powiatu (miasta na prawach powiatu) nie ma kompetencji do
deoydowania o konkretnych obiektach, dostosowywanych do potrzeb
niepelnosprawnych. Decyzje takie naleza do osob i organow zarzadzajacych
takimi obiektami. W przypadku Oddziaiow Muzeum w Gliwicach deoyzje takie
podejmuje Dyrektor Muzeum przy bezpoérednim nadzorze Prezydenta Miasta
Gliwice.
W zwiazku z powyzszym, Rada Miasta Gliwice nie jest wlaéciwa do
podjecia uchwaly w sprawie dostosowania Willi Caro i Zamku
Piastowskiego do potrzeb oséb niepelnosprawnych. Rada Miasta Gliwice
wprowadzajac Program Dzialaﬁ na Rzecz Osob Niepelnosprawnych uohwalila
ogolny zakres dzialaﬁ, ktore maja byé podejmowane, powierzajac ich
szczegoiowe wykonywanie organowi wykonawczemu.
Ewentualne podjecie przez Rade Miasta Gliwice uchwaly o treéci
okreslonej w zgloszonym projekcie bedzie stanowilo naruszenle zakresu
kompetencji przez Rade. Winno to spowodowaé stwierdzenie jej niewaznoéci
w trybie nadzoru sprawowanego przez wojewode. Zgodnie z art. 90 ust. 1 u.s.g.
wojt (burmistrz, prezydent miasta) przedklada wojewodzie uchwaly rady gminy
w oiagu 7 dni od dnia ich podjecia. Nastepnie, organ nadzoru dokonuje jej
kontroli pod katem zgodnosci z prawem. Jesli uzna w toku badania legalnosci,
ze uchwala jest sprzeczna z prawem, orzeka o jej niewaznoéci (art. 91 u.s.g.).
Zarowno w literaturze prawniczej, jak i w orzecznictwie naruszenle
zasady podzialu organow jednostek samorzadu terytorialnego na stanowiaoe
i wykonawcze jest traktowane jako istotne naruszenle prawa.
A zatem w przypadku, gdy przepis ustawy przyznaje kompetencje do dzialania
organowi wykonawczemu, podjecie w tej sprawie uchwaly przez organ
stanowiacy jest dziaianiem z naruszeniem prawa (por. wyrok NSA
z 25 pazdziernika 1999 r., sygn. akt I SA/Ka 1628/99, wyrok NSA z 20 kwietnia
1999 r. sygn. akt ll SA/Wr 364/98, wyrok NSA z 27 wrzesnia 2017 r. sygn. akt

IOSK 1066/17).
Jedna z podstawowych zasad dzialania organow administracji publicznej
jest zasada praworzadnoéci, czyli dzialania tych organow na podstawie
i w granicaoh prawa. Zasada ta wywodzi sie z art. 7 Konstytucji RP, a wynika
z niej w szczegolnosci zakaz domniemywania kompetencji organu wladzy

publicznej, a tym samym nakaz, by wszelkie dzialania organu wladzy publicznej
byly oparte na wyraznie okreslonej normie kompetencyjnej. Organ wladzy
publicznej ma obowiazek wykazaé istnienie normy kompetencyjnej,
uprawniajacej go do dzialania, niedopuszczalne jest bowiem poprzestawanie
tylko na stwierdzeniu braku zakazu takiego dzialania w normach zawierajacyoh
jego kompetencje ogolne (postanowienie 7 sedziow SN z 18 stycznia 2005 r.
sygn. akt WK 22/04).
Oznacza to, ze wszelka dzialalnosé wladcza wymaga podstaw
prawnych, tzn. legitymacji w prawnie nadanym upowaznieniu do dziaiania.
Sposob wykorzystywania kompetencji przez organy parﬁstwowe nie jest
wyrazem arbitralnosoi ich dzialania, lecz wynikiem realizacji przekazanych im
uprawnieﬁ. Dzialania zas wykraczajace poza ramy tych uprawnieﬁ pozbawione
sa legitymacji. Nie ma tu wieo pola dla swobody w dzialalnosci organu wladzy
publicznej. Kazde przekroozenie granic okreslonych przez Konstytucje,
pozbawia taki organ legitymacji dzialania (B. Banaszak, Konstytuoja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 57).
Autor opiniowanego projektu uchwaly, jako podstawe prawnajej podjecia
wskazal art. 41a u.s.g. Nie jest to wystarczajaca podstawa prawna, gdyz przepis
ten reguluje jedynie procedure zgiaszania i poddawania pod obrady projektow
uchwal zglaszanych w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawozej.
W projekcie uchwaly nie wskazano zadnego innego przepisu prawa, w tym
prawa materialnego, ktorego realizacja wohodzilaby w zakres dzialania rady
gminy, czy rady miasta na prawach powiatu. W mojej ocenie brak jest bowiem
takiego przepisu.
Wniosek
Majac na uwadze powyzsze, opinia o projekcie uchwaly w sprawie
dostosowania Willi Caro i Zamku Piastowskiego do potrzeb osob
niepelnosprawnych jest negatywna.
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