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woJEWoDA DoLNoŚLĄSKi
NR NK.rr.LF.0911-23110
RoZSTRZYGNIĘCIE

NADZORCZE

Na podstawieart.91 ust. 1 ustawyz dnia8 marca 1990r. o samorządziegminnym(tekstjedn.Dz' U. z20al r',
Nr 142,poz' |591 zpóźn' zm.) Wojewoda Dolnośląski- organ nadzorunadjednostkamisamorząduterytorialnego
stwierdza niełvażność
$ 7ust' Zzatącznlka do uchwały nr LVIV5I3/10 Rady Gminy Podgórzyn zdnia 9listopada 2010 r.
w sprawie ptzyjęcia ,,Regulaminu konsultacji z orgarLizacJarfli poĄtku publicznego, otganizacjami
poŻytkupublicmego io
poznządov,,ymiipodmiotami, olctórych mowa wart.3ust.3ustawy odziałainości
statutowejtych
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doĘczących dziat'alności
organizacji."
Uzasadnienie
Na sesji wdniu 9listopada2010 r. Rada Gminy Podgórzynpodjęłauchwałęnr LVII/5l3ll0 wsprawie
przyjęcia ;,Regulaminu konsultacji z otgartizaĄami poźlytku publicznego, organizacjarrti pozarządowymi
ipodmiotami, ok1órych mowa wart. 3ust' 3ustawy odziałalnościpozytku publicznego io wolontariacie
projektów aklów prawa miejscowego w dziedzinach doĘczących dziatalnościstatutowej Ęch otganizacji.,,
UchwaławpĘnęłado organu nadzoruw dniu 19 listopada2010 r.
W toku badaniazgodnościz prawem wymienionejuchwĄ stwierdzono,że $ 7 ust. 2 załącznikado uchwaĘ
pożytku
zostałpodjętyzistotnym naruszęniemart.5ust' 5ustawy zdniaf4 kwietnia 2a03 r, odziałalności
' zwanejdalej
publicznegoi o wolontariacie(Dz.U. zf003 r., Nr 96, poz.813 zpóźn. zrr1.1
,,ustawą''.
Paragraf 7ust. li ust. 2zaźącznikado uchwaĘ. Regulamin konsultacj\ zargani.zacjamipozytkrr
publicznego,organizacjamipozarządowymii podmiotami,o których mowa w aft. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscov/ego w dziedzinach dotyczących
dziaŁa|ności
statutowejtych organizacji,stanowią ,,1.Konsultacjemogąbyó prowadzonew co najmniejjednej
zpodanych form: 1) konsultacjepisemne,2)wysfuchaniepubliczne,3) otwar1espotkaniezprzedstawicięlami
organizaĄi pozarządowych, 4) spotkania dotycz4ce wybranych dziedzin współpracy, 5) forum dyskusyjne
zuĄciem strony internetowej, 6) formularz elektroniczny na stronie internetowej, 7) powołanie zespoŁ
opiniodawczo.konsultacyjnego'2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniającę szeroki dostęp do
uczęstnictwaw konsultacjachprzyuzyciu nowoczesnychtęchnikinformatycznych.,'
Jednoczęśnię
na|eĄ zwrócić uwagę' ze ogłoszeniao przęprowadzęniukonsultacji dokonuje Wójt Gminy
($
Podgórzyn
4 ust. 1 uchwaĘ). obligatoryjnym elementemogłoszeniajest zaśm. in' forma konsultacji ($
plct
5 ust' 1
4 uchwĄ).
Zgodnte zart. 5 ust. 5 ustawy' organ stanowiącyjednostki samorządu terytorialnego określa,wdrodze
uchwaty' szczegółowy sposób konsultowania zradami działalnościpozytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego
w dziędzinach dotyczących dziaŁa|ności
statutowej Ęch organizacji' Mając na względzie treśćprzedstawionej
normy kompetencyjnejtrzeba zauutaiyć,ze rada gminy posiada wyłącmąkompetencjędo określęniazasadna
jakich odbywać się będzie wspótpraca gminy z organizacjamipoiytku publicznego w zakresie stanowięnia
aktów prawa miejscowego dotyczących dziedzin działainościtych organizacji. Idąc tokiem rozumowania
ustawodawcy,rada powinna określićw szczególnościformy tej współpracy,atakŻeproceduręw jakiej będzie
się ona odbywać. IJznać trzeba, ie wskazane elementytreścioweuchwa|y podjętej na podstawie art' 5 ust.
5 wymienionejustawy są istotnei obligatoryjnez punktuwidzenia przedmiotutej regulacji'
Nie ulega wątpliwości,Źe Rada Gminy Podgórzyn wskazała,w $ 7 ust. I załącznlkado uchwĄ, formy
przeptowadzaniakonsułtacji'Z powołanychprzepisów uchwĄ nr LVIV513/2010.wynika jednakże,ze Rada
dopuszczającw $ 7 ust' 2 załącznikado uchwĄ ',inną formę'' konsultacji ,,zapewniającąszeroki dostęp do
jednocześnie
uczestnictwaw konsultacjach,,,upowaŻniła
Wójta do określeniąw ogtoszeniuo przeprowadzeniu
konsultacji, formy konsultacji nieprzewidzianej w uchwale' Brzmięnię aft. 5 ust. 5 ustawy jednoznacznie
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wskazuje, żę rada gminy nie została upowaitiona do przekazartia (delegacji) organowi wykonawczemu
kompetencji do określania innych sposobów konsultowania projektów aktów ptawa miejscowego
a przepisy ustawy
do ich określenia,
zprzedmiotowymi organizacjani, bowiem to radajest wyłączniewłaściwa
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie nie przewidują dla organu wykonawczego gminy
kompetencjiw tym zakresie.
W ocęnie Wojewody Dolnośląskiegorcalizacja opisarr'ejnonny kompetencyjnej nie może polegać na
przyznaniu organowi wykonawczemu możliwościokreślaniai wyboru innych form konsułtacji zorganizacjarni
pozytku publicznego niż ustanowione w podjętej przez Radę uchwale. Regulacja $ 7 ust. 2 załączrljkado
uchwĄ powinna być zatęm oceniana w kategorii przekroczenia udzielonej Radzię Gminy nolmy
kompetencyjneji być kwalifikowana jako istotnienaruszającaprawo'
Zgodnie zart.7 KonsĘtucji Rzeczypospolitej Polskiej' organy władzypublicznej, do których za|iczane są
równiężorganyjednosteksamorząduterytorialnego,działająnapodstawiei w granicach prawa.o ile jednostka
zg9dnie zzasadao ie co rnejest wyraźniezabronione przęZ prawą jest dozrvolone,to
ma swobodę dz1iałąnia
organy wŁadn1publicznej mogą dziaŁaÓ tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowaŹnia, ptry czym
obywatel moze za'wszedomagaćsię podania podstawy prawnej,na jakiej organ podjąłkonkretnądziata|ność.
Jest to zgodne Zwymogami wynikającymi zzasady demolcratycznegopaństwa prawnego (W' Skrzydło,
KonsĘtucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Zakanryczef002, wyd. Y). oznacza to, Że kaŻde działanie
organuwładrypublicznej musi znajdowaćuzasadnieniew przepisie aktu prawnegowyzszego ruędu,DoĘczy to.
równięŻ organów jednostek samorząduterytorialnego.Ponadto akĘ prawa stanowionepfZęZ organyjednostek
ylynikaj ąz nuotmykompetencyjnej. Zko|ei
samorząduterytorialnego pgw.inny regulo1yąć.slkg.tgkwę5l'ię,tctó.re.
piŃinny być regulowaneĘ|ko ptzez ten organ,który jest wskazanyw normię kompetencyjnej.
lcwóstib..te
Biorąc powiszę pod uwagę otzęczono,Jakw sentencji.
od niniejszego rozstrrygnięcia prrysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiuzł.oŻona
za pośrednictwęm
organunadzoruw terminie 30 dni od jego doręczenia.
Zgodnie zart.92 ustarvy osamorządzie gminnym stwierdzenieptzez otgaflnadzoru niewaŻności
uchwaĘ
organu gminy wstr4lmuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie ob3ętym stwięrdzeniem niewaŻrości,
z dnięm doręczenia rozstrzygnię cia nadzorczego'
Ponadto, w świetle art. 98 ust. 3a ustawy o sanorządzie gminnym do z-łoŻeniaskargi na rozstrzygnięcie
organu nadzorczego, dotycząceuchwały rady gminy, doręczonepo upływie kadencji rady' uprawnionajest rada
gminy następnejkadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącegorady'
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