WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 11 marca 2021 r.
PNIK-I.4131.207.2021
Rada Gminy Bolimów

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378)
stwierdzam nieważność
§ 3 w zakresie wyrazów „,a w szczególności zadań z zakresu”, § 11 ust. 2 i ust. 3 Załącznika
do uchwały Nr XXIX/165/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok.
Uzasadnienie
Rada Gminy Bolimów podjęła w dniu 1 lutego 2021 r. uchwałę Nr XXIX/165/2021
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok.
Podjęcie uchwały budziło zastrzeżenia organu nadzoru, co spowodowało wszczęcie
postępowania nadzorczego i skierowanie do Rady Gminy zawiadomienia w dniu 26 lutego 2021
r. znak: PNIK-I.4131.207.2021, w którego uzasadnieniu organ przedstawił swoje zastrzeżenia.
W odpowiedzi na zawiadomienie w piśmie z dnia 5 marca 2021 r. znak:
Or. 0004.10.2021 Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uznaje zastrzeżenia organu
nadzoru, wskazując jednocześnie, że uchwała zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady
Gminy, która będzie zwołana w dniu 22 marca 2021r.
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Mimo powyższego oświadczenia organ nadzoru uznał za zasadne wydanie
rozstrzygnięcia nadzorczego w przypadku uchwały, której postanowienia są sprzeczne
z prawem z uwagi na wiążący go termin trzydziestodniowy do wydania stosownego aktu
nadzoru.
Organ nadzoru przedstawia następujące stanowisko w sprawie.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. W art.
5a ust. 4 ww. ustawy ustawodawca zawarł katalog zagadnień wymagających uregulowania
przez radę w programie współpracy. W myśl tego przepisu, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w
szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zasady współpracy; 3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; 5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu; 7) sposób realizacji programu; 8) wysokość środków
planowanych na realizację programu; 9) sposób oceny realizacji programu; 10) informację
o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 11) tryb powoływania i zasady
działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Powołany przepis art. 5a ust. 4 ustawy odzwierciedla minimalną treść programu. W przepisie
tym ujęto elementy, które powinny się znaleźć w uchwale dotyczącej programu współpracy,
nie pozbawiając przy tym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego możliwości
poszerzenia tego zakresu, na co wskazuje posłużenie się przez ustawodawcę określeniem „w
szczególności” (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 października 2013 r., sygn. akt III
SA/ Wr 143/13).
Mając na uwadze powyższy przepis, zdaniem organu nadzoru Rada zawarła w Załączniku
do uchwały regulacje, które wykraczają poza delegację ustawową.
W § 3 Załącznika do uchwały Rada postanowiła, iż „Przedmiotem współpracy Gminy
Bolimów z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności
zadań z zakresu:(….)”. Jak wskazano powyżej art. 5a ust. 4 ustawy odzwierciedla minimalną
treść programu dając jednocześnie jednostkom samorządu terytorialnego możliwość

poszerzenia tego zakresu, na co wskazuje posłużenie przez ustawodawcę określeniem
„w szczególności”, natomiast Rada uchwalając program współpracy nie jest uprawniona do
stosowania zasady przyjętej przez ustawodawcę, jej obowiązkiem jest uregulowanie w sposób
kompleksowy i precyzyjny materii określonej w art. 5a ust. 4 pkt 3 ustawy. Użycie przez Radę
w przytoczonej regulacji zwrotu „ a w szczególności zadań z zakresu” powoduje, że zakres
przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi określony w programie przybiera
postać wyliczenia otwartego, co może wprowadzać element niepewności u podmiotów
podejmujących współpracę lub noszących się z takim zamiarem, co do możliwych do realizacji
w ramach programu działań. Rada, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej
upoważnienia do podjęcia uchwały, powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny
materię podlegającą regulacji, w tym również określić precyzyjnie zakres przedmiotowy
współpracy, stosownie do brzmienia art. 5a ust. 4 pkt 3 ustawy.
W § 11 ust. 2 Załącznika do uchwały Rada określiła skład komisji konkursowej poprzez
wskazanie, iż są to: przedstawiciele organu administracji publicznej ogłaszającego konkurs,
przedstawiciele organizacji pozarządowej, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w
dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs – jako głos
doradczy, członkowie poszczególnych komisji Rady Gminy Bolimów. Z kolei w § 11 ust. 3
tego Załącznika Rada wskazała podmioty, które nie mogą wchodzić w skład komisji
konkursowej.
W ocenie organu nadzoru, powyższy zapis wykracza poza upoważnienie określone w art. 5a
ust. 4 pkt 11 ustawy. Na podstawie ww. przepisu ustawy Rada została upoważniona do
określenia trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach. Tym samym ani tryb powoływania, ani też określenie zasad działania
komisji konkursowej nie mogą być jednak utożsamiane z określeniem składu tej komisji.
Przyjęte przez Radę regulacje prawne stanowią bezpośrednią ingerencję w materię już
uregulowaną w art. 15 ust. 2b-2ea ustawy, a ustawodawca wyklucza doprecyzowanie tych
kwestii oraz jakąkolwiek modyfikację, czy też powielanie tych przepisów w akcie lokalnym.
Tryb powoływania komisji, a skład komisji nie są pojęciami tożsamymi i nie ulega wątpliwości,
że zawarcie

postanowień dotyczących

składu komisji konkursowych nie realizuje

upoważnienia ustawowego do określenia trybu powoływania tych komisji. Skład komisji został
uregulowany w ustawie, uregulowaniu w programie ustawodawca pozostawił natomiast
kwestie dotyczące trybu powoływania komisji, tj. wskazanie sposobu, w jaki ma nastąpić wybór
określonych kandydatur.

W tym stanie faktycznym i prawnym należy uznać, że wymienione na wstępie
rozstrzygnięcia nadzorczego zapisy Załącznika do uchwały Nr XXIX/165/2021 Rady Gminy
Bolimów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zostały podjęte z istotnym
naruszeniem prawa tj. art. 5a ust. 4. Zatem wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest
uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.
Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135), za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch
egzemplarzach.
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