
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Nr NK-I.4131.361.2012.MGrz 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański 
na 2013 rok 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. 

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 26 października 2012 r. Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok 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. 

Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu 2 listopada 2012 r. 

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj.art. 5a ust. 
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz.1536 ze zm.). 

Zgodnie z treścią przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 5a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, który został dodany ustawą z dnia22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 
5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. W ust. 4 tego przepisu ustawodawca postanowił, że 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. 

Użycie przez ustawodawcę w przepisie art. 5a ust. 4 zwrotu: „w szczególności” oznacza, że choć wskazane 
w nim elementy stanowią katalog otwarty, to obligatoryjnie muszą zostać ustalone w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Tymczasem 
przedmiotowy program współpracy, stanowiący załącznik do uchwały, nie zawiera wszystkich elementów, 
o których mowa w pkt od 1 do 11 art. 5a ust. 4. Mianowicie w programie tym nie podano wysokości środków 
planowanych na realizację programu. 

W tym miejscu wskazać należy, że z dniem 3 listopada 2011 r. art. 5a ust. 4 pkt 8 został zmieniony ustawą 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1244). Przed dniem 3 listopada 2011 r. w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 należało określić wysokość 
środków przeznaczonych na realizację programu, natomiast po nowelizacji - wysokość środków planowanych 
na jego realizację. Z uzasadnienia do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. wynika, że art. 5a ust. 4 pkt 
8 doprecyzowano tak, aby oczywiste było, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
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podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zawiera m.in. informację na temat wysokości środków na 
realizację programu, planowanych na podstawie uchwały budżetowej. Tymczasem obowiązująca do dnia 
3 listopada 2011 r. treść tego przepisu mogła sugerować, że środki te są zagwarantowane w uchwale 
budżetowej, a ze względu na termin przyjmowania programu współpracy mogą one być jedynie prognozowane. 
Zmiana tego przepisu nie spowodowała jednakże, iż obowiązek określenia w uchwale o współpracy wysokości 
tych środków przestał obowiązywać. 

Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim w pkt. 1 Rozdziału VIII "Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację Programu" postanowiła, że wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zostanie 
określona w budżecie Gminy na rok 2013. Zdaniem organu nadzoru odesłanie do uchwały budżetowej nie 
wypełnia dyspozycji wynikającej z art. 5a ust. 4 pkt 8 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Brak w uchwale ww. elementu skutkuje stwierdzeniem jej nieważności w całości. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego. 

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli 

Teresa Kaczmarek
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