ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr NK-I.4131.367.2012TDom
z dnia 30 listopada 2012 r.
Rada Gminy Trzebiel
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność Uchwały Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Trzebiel
z dnia 25.10.2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2013 roku, w części dotyczącej:§17 ust.7 w zakresie zwrotu "niezwłocznie po zamknięciu
konkursu" i §21 pkt.2.
Uzasadnienie
W dniu 25.10.2012 r. Rada Gminy Trzebiel podjęła Uchwałę Nr XIX/109/2012 z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2013 roku. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 2.11.2012 r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj. art. 15 ust. 2a
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010, Nr 234, poz.
1536 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję
konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Zatem mocą ustawy przedmiotowa komisja w zakresie swoich
uprawnień posiada tylko uprawnienie do opiniowania ofert, co w praktyce oznacza jedynie badanie ofert
i rekomendowanie ewentualnych rozstrzygnięc konkursu. Tak więc w kompetencji organu gminy nadal
pozostaje podejmowanie czynności wyboru oferty oraz jej odrzucenia.
Tymczasem kwestionowanym aktem Rada Gminy postanowiła, wbrew przywołanej regulacji ustawowej,
wyposażyć komisję konkursową w uprawnienie odrzucania złożonych ofert. Stanowi to istone naruszenie cyt.
art. 15 ust. 2a oraz godzi w ustalony omawianą ustawą porządek kompetencyjny.
Z przywołanego art. 15 ust. 2a ustawy płynie również norma określająca termin powołania komisji
konkursowej. Otóż przypisanie komisji konkursowej zadania opiniowania ofert determinuje zarazem obowiązek
powołania komisji przed wyborem oferty. Opiniowanie ofert po rozstrzygnięciu konkursu jest bowiem
bezprzedmiotowe. Mając na względzie te zważenia, postanowienie §17 ust. 7 badanej uchwały, w zakresie
jakim przewiduje powołanie komisji konkursowej po zamknięciu konkursu, istotnie narusza prawo.
Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
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