
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się dyrektora Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach – jednostki 
organizacyjnej miasta na prawach powiatu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej określonych w przepisach, o których mowa w dziale XXI – Świadczenia na rzecz obrony, 
w rozdziale 1. – Świadczenia osobiste w czasie pokoju, rozdziale 2. – Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju 
ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655). 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/79/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie § 4 Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 
nr XXXVI/786/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. 
poz. 2091), do zakresu działania CRG należy m.in. zapewnienie realizacji zadań dotyczących przygotowań 
obronnych państwa, z wyjątkiem rejestracji i kwalifikacji wojskowej. 

W związku z wejściem w życie w dniu 23 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie 
Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655) oraz jednoczesną utratą mocy obowiązującej ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.) 
ustaje prawna możliwość załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej określonych w uchwale nr 
VII/79/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 1483). 

Podstawę przekazania tego rodzaju uprawnienia stanowi niezmiennie przepis art. 39 ust. 4 w związku 
z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Jak podkreślił 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. IV SA/GL489/14 – 
wskazany przepis art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest bowiem przepisem 
szczególnym do innych ustaw, w tym do przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania 
administracyjnego; dlatego rada gminy może na tej podstawie elastycznie i szeroko przekazywać kompetencje 
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej podmiotom zewnętrznym. 

Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia ciągłości realizacji zadań dotyczących przygotowania obronnego 
państwa, należy uregulować formalnoprawne podstawy załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej poprzez uchwalenie upoważnienia opierającego się na nowej ustawie. 
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