
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.19.2019.A.Łab

z dnia 25 stycznia 2019 r.
Rada Gminy Siedlisko

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr III/I6/2018 Rady Gminy 
Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy 
Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Siedlisko podjęła uchwałę Nr III/I6/2018 w 

sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 28 grudnia 2018 r.
Po przeprowadzeniu analizy prawnej, organ stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo, tj. art. 

2 pkt 1, art.5a ust. 4 pkt 10 i 11 oraz art.15 ust. 2a, 2f   ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm. ), art. 87 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 78 ,poz.483 z późn.zm.), art.  4 ust. 1 i 13 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze 
zm.), oraz § 137, §  146, § 149 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 
czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz.283 ).

Zgodnie z treścią art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm. ), 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. Katalog zagadnień wymagających 
uregulowania przez radę w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera art. 5a ust. 4 ustawy. Zgodnie z nim, elementami koniecznymi 
rocznego programu współpracy są 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.
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Przywołany przepis ustawy określa obligatoryjne elementy merytoryczne i determinuje treść 
uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. O zrealizowaniu 
normy kompetencyjnej określonej w wymienionym przepisie można mówić tylko w przypadku, gdy 
akt organu stanowiącego gminy reguluje co najmniej wszystkie zagadnienia wymienione w art. 5a ust. 
4 tej ustawy.

Analizując treść programu współpracy stanowiącego załącznik do uchwały, należy wskazać, że 
zgodnie z  art. 5a ust. 4 pkt 10  ustawy, roczny program współpracy powinien zawierać informację nie 
tylko o sposobie tworzenia programu, ale również o przebiegu konsultacji. Zamieszczenie w uchwale 
jednoznacznie opisanego przebiegu konkretnych konsultacji wskazuje na wypełnienie przez radę 
gminy obowiązku ich przeprowadzenia, a więc potwierdza, że zainteresowane podmioty mogły wziąć 
aktywny udział w tworzeniu programu i kształtowaniu jego ustaleń. Tymczasem Rada wskazała w 
Rozdziale 11 programu jedynie podmiot odpowiedzialny za przygotowanie projektu programu oraz 
odwołała się do bliżej nieokreślonej uchwały w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Jest to uregulowanie niewystarczające i niewypełniające zakresu kompetencji 
wynikającego z ustawy. Z treści uchwalonego programu nie wynika ani sposób jego tworzenia, ani to 
jaki przebieg miały konsultacje i czy w rzeczywistości się odbyły. Wobec powyższego konieczne i 
uzasadnione jest stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Organ nadzoru wskazuje również  na nieprawidłowy tryb wejścia w życie  uchwały określony w 
§ 2, tj. z dniem podjęcia oraz brak ogłoszenia uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 
Uchwała podejmowana na podstawie przepisu art. 5a ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest aktem prawa miejscowego. Ma ona charakter aktu generalnego i 
abstrakcyjnego, skierowanego do ogółu podmiotów zewnętrznych będących organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3   ustawy. Ponadto, pośrednio sam 
ustawodawca zdecydował o takim charakterze uchwały, albowiem zgodnie z art. 5a ust. 1  w zw. z art. 
5 ust. 5  ustawy projekt uchwały wymaga konsultacji w trybie właściwym dla aktów prawa 
miejscowego (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 
NK.I.TDOM.0911-18/10). W postanowieniu z dnia 13 lutego 1991 r., S 2/91 , OTK 1991, nr 1, poz. 
30, Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że "prawną formą ogłaszania aktów normatywnych jest 
ogłoszenie drukiem w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim (także w innych przewidzianych 
przez prawo dziennikach urzędowych w zależności od rodzaju aktów normatywnych lub - w 
odniesieniu do aktów prawa miejscowego - w sposób zwyczajowo przyjęty). Ogłoszenie w sposób 
prawem przewidziany jest urzędowym ogłoszeniem aktu. Tylko w ten sposób ogłoszonemu tekstowi 
aktu przysługuje domniemanie autentyczności i tylko ten sposób ogłoszenia aktu decyduje prawnie o 
jego wejściu w życie. Zatem dopiero z chwilą urzędowego ogłoszenia aktu normatywnego może być 
on stosowany przez organy państwa oraz przestrzegany przez obywateli i innych adresatów prawa". 
Stanowisko to potwierdził TK w wyroku z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99 , OTK 1999, nr 7, poz. 
165, w którym stwierdził, że dla spełnienia wymogu, o jakim mowa w art. 88  Konstytucji RP, 
niezbędne jest ogłoszenie ustawy przez publikację jej tekstu w Dzienniku Ustaw i żaden inny sposób 
podania treści ustawy do wiadomości publicznej nie jest wystarczający. Stąd w przedmiotowej 
uchwale powinien widnieć zapis o jej wejściu w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Odnosząc się do kolejnych naruszeń należy wskazać, że w rozdziale 12 pkt 1 załącznika do 
uchwały, Rada postanowiła, że  komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert powołuje zarządzeniem Wójt Gminy 
Siedlisko. Tymczasem żaden przepis powszechnie obowiązujący nie upoważnia organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego do określenia formy, w jakiej organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego ma realizować działania pozostające w jego kompetencji. W tym zakresie 
powyższe postanowienie należy uznać za naruszenie prawa, które jednak nie ma charakteru 
kwalifikowanego.
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Sprzeczny z prawem jest też pkt 3 rozdziału 12 załącznika do uchwały stanowiący, iż „Do 
członków komisji konkursowej biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Przepis 
ten  stanowi modyfikację przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z 
art. 15 ust. 2f przedmiotowej ustawy wyraźnie wynika, iż do członków komisji konkursowej biorącej 
udział w opiniowaniu ofert wprawdzie stosuje się przepisy kpa, ale tylko w zakresie wyłączenia 
pracownika. W kwestionowanym unormowaniu Rada - wprowadzając postanowienie w zakresie 
odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do członków komisji 
konkursowej - nie wskazała, że należy je stosować w takim zakresie w jakim odnoszą się do 
wyłączenia pracownika. Rada dokonała zatem nieuprawnionej modyfikacji przepisu zawartego w 
akcie normatywnym wyższego rzędu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wypowiadany był pogląd, że 
powtórzenia i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, stanowią istotne naruszenie prawa (por.m.in. 
wyroki NSA z dnia 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II SA 99/92 , ONSA rok 1993, Nr 2, poz. 44; z dnia 
14 października 1999 r., sygn. akt II SA/Wr 1179/98 , OSS rok 2000, Nr 1, poz. 17; z dnia 6 czerwca 
1996 r., sygn. akt ). Powtarzanie regulacji ustawowych, a tym bardziej ich modyfikacja przez przepisy 
uchwały może bowiem doprowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy 
interpretacji. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie 
interpretowany w kontekście uchwały, w której go zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej 
lub częściowej zmiany intencji ustawodawcy. Należy zatem uznać, że powszechnie obowiązujący 
porządek prawny narusza w stopniu istotnym modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt 
wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego 
upoważnienia ustawowego.

Organ nadzoru zwraca też uwagę na naruszenie prawa w zakresie powołanych w Rozdziale 1 
programu, definicji pojęć. Jedną z nich jest definicja komisji konkursowej, zgodnie z którą komisja 
ma prawo do rozstrzygania konkursu ofert, co  niewątpliwie narusza przepisy  art. 5a ust. 4 pkt 11 
oraz art.15 ust. 2a i 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy zauważyć, 
że w zakresie upoważnienia art. 5a ust. 4 pkt 11 w/w ustawy, rada jest uprawniona do określenia w 
programie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert. Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 2a ustawy, organ administracji 
publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 
złożonych ofert. Z przywołanych przepisów ustawy wynika jednoznacznie, iż komisja nie posiada 
upoważnienia do rozstrzygnięcia konkursu ofert, które to należy do wyłącznej kompetencji organu 
administracji publicznej, a zatem do wójta (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014 r., 
sygn. akt  III SA/Wr 180/14 ), (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 18 marca 
2016 r. PN-II.4131.74.2016 ). 

Ponadto organ nadzoru dopatrzył się naruszenia prawa w rozdziale 1 pkt b załącznika do 
uchwały, w zakresie definicji dotacji. Zgodnie z nią, ilekroć w niniejszym programie jest mowa o 
dotacji, należy przez to rozumieć dotację w zrozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j . Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z pozn. 
zm.).Tymczasem art. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyjaśnia, 
co należy rozumieć pod pojęciem dotacji. Przepis ten stanowi bowiem, że ilekroć w ustawie jest 
mowa o dotacji, rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 
ustawy o finansach publicznych. W § 146 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" określono kiedy w ustawie lub innym akcie 
normatywnym formułuje się definicję danego określenia. Natomiast zgodnie z § 149 załącznika do 
tego rozporządzenia w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego 
nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie 
wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie 
upoważniającej. W ocenie organu nadzoru w przedmiotowej uchwale nie występuje żadna z 
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przesłanek wymienionych w § 146 ust. 1 "Zasad techniki prawodawczej", która uzasadniałaby 
konieczność zdefiniowania pojęcia "dotacji". Ponadto art. 2 pkt 1 ustawy wyjaśnia już, poprzez 
odesłanie do art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy o finansach publicznych, znaczenie 
terminu "dotacji", a Rada Gminy nie posiada upoważnienia ustawowego do formułowania definicji 
ustalającej znaczenie tego określenia ustawowego (wymóg § 149 załącznika do rozporządzenia). 
Ponadto zgodnie z § 137 "Zasad techniki prawodawczej" w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się 
przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń. Naruszenie tego zakazu i 
wprowadzenie do uchwały przepisów ustawowych powoduje nieważność tych zapisów. Poza tym art. 
5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie przyznaje Radzie kompetencji 
do definiowania pojęć ustawowych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 13 marca 2015 r. II OSK 2658/14).

Niezgodny z prawem jest również pkt 2 rozdziału 13 załącznika do uchwały: "W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, oraz inne akty prawne odnoszące się do regulowanej materii". 
Analizując przywołany przepis należy zwrócić uwagę, że na jego mocy Rada zastrzegła, iż inne 
przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym, w tym akt prawny hierarchicznie wyższy jak 
ustawa, obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim określona kwestia nie została uregulowana w 
programie. Powyższa regulacja oznacza, że w pierwszym rzędzie znajdzie zastosowanie badana 
uchwała, która jest aktem niższego rzędu niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, a dopiero w sprawach w niej nieuregulowanych, przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. W konsekwencji Rada Gminy Siedlisko przyznała pierwszeństwo przepisom 
uchwały przed przepisami ustawy. Stanowi to naruszenie art. 87 Konstytucji, który wskazuje 
hierarchię źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Zgodnie z Konstytucją RP źródłami 
powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, ale także  akty prawa miejscowego 
obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Zgodnie z  art. 94  Konstytucji RP 
organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w 
granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. 
Przepisy rozdziału III Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wyraźnie wskazują hierarchię aktów 
prawnych. W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyższym od aktów 
prawnych organów samorządu terytorialnego. Ustanowiony w ustawie zasadniczej, zamknięty katalog 
źródeł prawa skonstruowany jest jednocześnie w oparciu o zasadę hierarchiczności. Z zasady tej 
wynika, że umocowanie do wydawania aktów niższego rzędu musi wynikać z aktów wyższego rzędu, 
przy czym przepisy zawarte w aktach niższego rzędu nie mogą naruszać przepisów zamieszczonych w 
aktach wyższego rzędu. Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa obliguje do przyjęcia 
interpretacyjnej dyrektywy, w myśl której, w razie kolizji między normami prawnymi, przepisy prawa 
zawarte w akcie wyższego rzędu stosuje się przed przepisami prawa zawartymi w akcie niższego 
rzędu. Za sprzeczny z prawem uznać zatem należy przepis aktu prawa miejscowego, który zastrzega 
pierwszeństwo w stosowaniu tego aktu przed ustawami, wobec których jest hierarchicznie niższy. 
Tego typu zastrzeżenie dopuszczalne jest jedynie w ramach aktów prawnych tego samego rzędu. W 
przypadku, gdy zaistnieje stan faktyczny, którego rozstrzygnięcie może nastąpić zarówno na 
podstawie przepisów aktu prawa miejscowego, jak i przepisów powszechnie obowiązujących na 
terenie całego kraju, rozstrzygnięcie powinno nastąpić w oparciu o przepisy hierarchicznie wyższe 
(tak też WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r. - sygn. IV SA/Wr 
81/12 ).Niewątpliwie stanowi to istotne naruszenie prawa, skutkujące koniecznością eliminacji z 
obrotu prawnego takiej regulacji (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 31 
stycznia 2018 r. NK-I.4131.24.2018.ASzcz.)

Mając na względzie powyższe, wydanie niniejszego rozstrzygnięcia jest konieczne i 
uzasadnione.

Pouczenie:
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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 
SąduAdministracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

 

z up. Wojewody 
Lubuskiego

Dyrektor Wydziału 
Nadzoru i Kontroli

Paweł Witt
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