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Wrocław, dnia 4 sierpnia20l| t.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NR NK-N.4131.607.201l.DC

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działa.iąc na podstawie art.

Nr l42, poz. l59l ze zm.)

9l ust. l

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząduie gminnym (Dz. U.

z200l

r.

stwierdzam nieważność

§3ust. lpkt4,§:ust.3.2.wefi,agmencie:,,B,h.",§7pkt7uchwałyRadyMiejskieiwKarpaczuzdnia29
l r. Nr DV9-5/l l u, sprav,ie zasacl i trybu przeprou,ądząnia konsultacji .społecznych z mie,szlcańcami
9min1l ftąroo",
czerwca 20l

.

uzasadnienie
Rada Miejska w Karpaczu na sesji u, dniu 29 czerwca

zasąd itry*bu ptzeprou,adząnia konsullacji

ż0ll r. podjęła m.in. uchwałę Nr

,społeczny-ch zmieszkańcami gmin,,-

wpbnęła do Organrr Nadzoru w dniu 7 lipca 20l

l

IX/95/l

l

w.

sprawie

Karpacz. Badana uchwała

r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego Organ Nadzoru stwierdził, że wskazane w sentenc.ii
rozstrzygrrięcia plzepisy rrchwały podjęte zostaĘ z istotnym nanrszęniem afi, 5a ust. 2, art. 30 ust. 2 pkt
2 ustarły o samorąclzie gminnym w związku z art. 7 i 94 Kons§fucti Rzecz,lpospolitęj Polskiei z dnia
2 kwietnia I99'l r. (Dz. U. 199'7 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Przędmiotową uchrvałą Rada Mie.iska w Karpaczu określiłazasady i tryb przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami grniny Karpacz. w wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach
ważnych dla grniny (§ l uchwaĘ), Podejrnrrjąc uchwałę Nr I)U95ll l organ stanowiący Gminy Karpacz działał
na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o sarnorządzie gminnym. W oparciu o wskazany przepis, zasady i tryb
przeprowadzania konsuitacji z nrięszkańcami gminy określa uclrwała rady gminy.

Rada Miejska podejrnrrjąc przedmiotorvą uchwałę porvirrna unormować procedrtrę przeprowadzania
konsultacji oraz rvskazać ogólne reguly, u,treściktórych zau,aĘ jest sposób postę)owąnia przy
przeprowadzaniu konsultac.ii. Tak naleĘ borviem interpretować pojęcia ,,zasad i trybu" przeprowadzania

konsultacji zOlieszkańcami gminy. Oznacza to, żę rada gminy rv uchwale powirrna m.in. określić:kto inicjuję
konsultację, sposób i formę konsrrltacji, czas i miejsce ich przeprowadzenia, reguły ustalania wyników oraz
sposób przekazania tyclr rłyników do wiadornościspołecznościlokalne.;. W oparcirr o art. 5a ust. 2 rrstawy
o sarnorządzie

gminnym, Rada zobligorvana jest

do

kompleksowego uregulowania zasad i

trybrr

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Tyrnczasem Rada Miejska w Karpaczu wskazując w

3uchwĄ tryby

§

przeprowadzania konsrłltacji, wjego pkt 4ustaliła, że konsultacje zmieszkańcami będą
przeprowadzane również rv irrnyrn przy.ięfym wariancię. Dalei u, § 3 ust. 3.2. uchwĄ postanowiła, w jaki m.in.
sposób będą przeprowadzanę konsultacie polegające na wważeniu opinii lub złożenia uwag w sprawie bęĄcej
przedmiotem konsultacji zwykorzystanięm fornrularza ankietowego. Zaś, mocą § 7pkt 7 rrclrwaĘ, Rada
ustaliła, że uchwała o przeprowadzaniu konsultac.ji porvinna zawięrać wskazanie jednostki organizacyjnej
Miasta odpowiedzialne.i za przeprowadzenie konsultac.ji,

Zdaniem Organu Nadzoru norma zawarta w afi. 5a ust. 2 ustarvy o samorządzie gminnym nakłada na Radę
Miejską oborviązek kompleksorvego uregulowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
gminy. To ten właśnięorgan zobowiązany _iest okręślió rvszystkie tryby, rviakich będą przepro.rvadzane
konsultacje. Przepis usta}vowy wlrźnie rvskazuie na orga1l stanowiący gminy, jako właściwydo unormowania
zagadnień związanych z trybenr przeprowadzarria konsrrltacji, nie ograniczając przy tym w żaden sposób
przyznanej kompetencji. (Jznacza to, że nie jest rnożliwe przejęcie przez żaden innych organ delegacji do
decydowania o innym wariancię przeprowaclzania konsultacji. Zabieg przyję:ty § 3 ust. l pkt 4 uchwały musi
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zostac uznany za istotne naru§zenie przepisu kompetencyjnego. Jak wskazuje bowiem norma kompetencyjna, to

Rada zobowiązana była okręślićzasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mięszkańcami gminy w treści
przedmiotowej rrchwały, Również przykładowe określęnie przez Radę wjaki sposób przeprowadzane będą
konsultacje wtrybie wskazan}ryn w§ 3 ust, 1pkt2 uchwa§ potraktować na|eży iako sprzeczne zart.5a ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli Racla Miejska rvyrażała wolę uszczegółowięnia któregoś z Ębow
przeprowadzania konsultacji porvinna to uczynić w sposób całościowy,a nie upoważniać bliżej nieoznaczonych
podmiotów do okreśIania innych form przeprowadzania konsultacji polegających na wyrażeniu opinii lub
złożęnia uwag w sprawie będącej przedrniotem konsultacji z rłykorzystaniem formularza ankietowego.

Należy zwrócic uwagę, że przedrrriotowa uchwała iako znajdująca generalne zastosowanie i mająca charąkter
abstrakcyjny, za|ięzanajest do katalogu aktów prawa miejscowego, Mając na uwadze jej przednriot oraz zakręs
spraw powierzonych do doprecyzowania radzie grniny, naleĄ zalwaĘć, że przedmiotowa uchwała bęizie
stanowiła podstawę przeptowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Karpacz. Powszęchnie obowiązujący
charakter zawarlych w uchwalę norm zobowiązuje zatem do formułowania ich jedynie na podstawie iw

granicach upoważnienia uslawowego, prccyzyinie ikompleksorvo realizujących delegację

usŁawową,

pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszeclrnie obowiązu.jących zawartych w innych aktacń
normat},wnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowe.i, Stanowionę przez organy jednostek samoządu
terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowienr regulowac kwestie wynikające z delegacii ustawowej
w taki sposób, by przyięte rv oparciu o nią normy uzupełniały, uydane przez inne podmioty, przepisy
powszechnie obowiązuiące ksztąłtuiące prarva iobowiązki ich adresatórv. Ustawodawca, fonrr1,1łu,jąc określoną
delegację do wydania aktu rvykonarvczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznię kwestii nie
objęrych dotąd żadną nonną o charakterze powszcchnie obowiązrrjącyrrr w cęlu ukształtowania stantr prawnęgo
uwzględniającego n,in, specyfikę, możirł,ościi potrzeby środowiska, do którego właścirvyakt wykonawczy

jest skierowany.

Działanie Rady Mie.iskiej w niniejszym przypadku rłykracza poza ptzyznau;.ą temtl organowi kompetencję
uchwałodawczą, co narusza zasadę legalizmu rłryrażonąw art. 7 Konstytucii RP, zgodnie z którym organy
władzy publicznej działaią na podstawie i w granicach prarva. Rórvnież art. 94 Konstytucii RP przewiduje, że
prawo miejscowę może być stanowioue przęz organy samorądu terytorialnego rvyłącznie ,,na podstawie i w
granicech upowamień zalvartych w ustawie", Dodatkowo zwrócic należy także rrwagę na treść§ l 19 ust. l w
zw. z § I43 rozporządzenia Prezesa Rady Ministró.iv z dnia 20 czerw,cą 200ż r, lł.sprawie ,Zasad techniki
prawodawczej" (Dz. U. Nr l00, poz, 908), rvedle którego na podstawie jednego upoważnienia us!ąwowęgo
wydaje się ieden akt prawa mie.jscowego, który wyczerpująco regrrluje sprawy przekazane do unormowania
w tym upoważnieniu.

Niewłaściwelvypelnienie kompetencji uchw,ałodawcze.j naleĘ traktorvać jako istotne naruszenie prawa.
Wzwiązku zpowyżsrym ustalono, żę zakwestionowany § 3ust. ipkt 4oraz § 3ust.3.2. we fragmencie:
,,m,in." uchwaĘ naruszają pmwo w sposób istotny, co skutkuje stwierdzęnierrr ich nięwaaności.

w zakresię natomiast zakwestiouowane§o 5§ 7 pkt 7 uchrvały, organ Nadzoru srwierdza, że na podstawie
delegacji rrstawowej zawartej w art. 5a ust. 2 ustarvy o samorządzie gminnym Rada rrie może decydowaó o tynr,

które jednostl,ii organizacyjne Gminy Karpacz będą odpowiedzialnę za przeprowadzenie konsultacji. Taka

materia nie mieścisię bowiem ani w poięciu zasad, ani w poięciu trybu przeprowadzania konsultac.ji
z mieszkańcami grniny.

Wprowadzaiąc dla siebię w § 7 pkt 7 uchwa}y upralvnienie do wskazyrvania jędnostęk organizacyjnych,
którym zostanie powierzone zadanie przeprowadzęnia konsultacji Rada Mie.jska w Karpaczu przekroczyła
zatem upowazrrierrie ustawowe, ponieważ określaniesposobu wykonywania uchwał naleĘ do wyłącznej
kornpetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) iako organu wykonawczego, o czym stanowi art, 30 ust.
2pkt2 ustawy osamorządzie gminnpn. Zadopuszczalny można byłoby uznać taki zapis Ęlko wprzypadku,
kiedy organ stanowiący ustaliłby w statucie dla poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych zadanie
polegające na przeprowadzaniu konsulbcji z mieszkańcami gminy.

Zapis § 7 pkt 7 uchwĄ doĘczący wskaąrwania przez Radę Miejską w uchwale jednostki organizacyjnei
Miasta Karpacza odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji uznać zatem naleĄ za sprzeczny zprawem,
a w szczególności z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ustalenie sposobu wykonywania
niniejszej rrchwaĘ wraz zrł,yborenr konkretnego poclmiotu, którego obowiązkiem będzie przeprowadzenie
konsultacji naleĘ do kompetencli Burmistrza Karpacza.
Omórvione wcześniej przepisy Ustawy Zasadnicze.| rvskazuią żękażde działałrie organu władzy, w Ęm także
Rady Mieiskiej w Karpaczu, musi miec oparcie rv obowiązuiącym prarł,ie. Każda norma kompetencyjna musi
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być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być 7awsze
ustalany ptzezpryzInat zasad demokratycznego pństwa pntwnego, działania w granicach i na podstawię prawa
oraz innych przepisów reguĘących daną dziedzinę, Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz
domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślió, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane
w sposób ścisty, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokony,wania wykładni rozszerzającsj przepisół,
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii- Na szczególną uwagę zasfuguje nt
wyrok Trybunału Konstyfucyjnego zdnia 28 czerwca 2000 r, (K25l99, OTK 2000/5ll4l):,,Stosując przy
interprelacji ar/. 87 usl. I i art. 92 usl. l KonsĘłlucji, odnoszącvch się do źródeł pralła, lakie zasady przyjęte
w polskim systemie prawnvm _jak: zakaz domniemania kompetencji prau,odawczych, zalcaz vykladni

rozszerzajqcej kompetencie prawodąv:cze oraz zasadę głoszącą, że uyznuczenie.iakiemuś orgąnou]i określonych
zadań nie jest rów-noznaczne z udzieleniem mlł kompetencii do tłstąnaw*iania ąklów normąlyv,nych słlłżących
reąlizow,ąnht tych zadań (,..)".

Powyższe, zdaniem Organu Nadzoru, czyni zasadnym stwierdzenie nięważności§ 7 pkt 7 przedmiotowej
uchwaly.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we

Wrocławiu w terminie 30 dni od dary iego doręczenia, którą nalezy wnieśćza pośrednictwem Organu Nadzoru Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez Organ Nadzoru nieważtości
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonarrie z mocy prawa w zakresie objęfym stwierdzenięm
niewa żności,z dni ęm doręczenia rozst rzygn ięc ia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski

{,[-r\/

Aleksander Marek $korupa

Id:

I]HPPB-IIIAGY-YCCCF-\VMDU-RNG\rY.

Podpisany

Saona 3

*,ffif#*i#§ffiff""u
z

dnia 29

czerwca 20I l

r.

w sPrawie zasad i trYbu
PrzeProwadzania konsuttacji społecznych z mieszkańcami
gminy

Karpacz

Na Podstawie art,18 ust,l w nvięku'u!:^:uust.
2ustawy zdnlao8 marca 1990r. o samorządziegmirrnym
200lr.Nr Uż ,poz.1597 zpoźn.zm.juó.,ruru

(tekst jednolity: Dz.U. z

się, co następuje:
§ 1' Uchwała okreŚla zasadY i trYb
owadzaniakonsultacji.
Przepr
społecznych z mieszkańcami gminy
w wYPadkach PrzewidzianYch ustawą
Karpacz
oiaz innych .p.u*u"l, *Jnycn'ata
erńy , ,*unv.r, dalej ,,konsultacjami,,.

1,konsultacje

,

§2,
zmieszkańcami gminy przeprowadza
się wprzypadkach przewidzian-ych wprzepisach
Prawa oraz w innYch sPrawach nalezącYłh a" r.Ór"p.ń":l
g.irv
urnunyń za istońe dla gminy jeżelirada
postanowi.
,
tak
2' Konsultac,ie z mieszkańcami przep
rowadzasię w sprawach dotyczących
w szczególności:
1) strategii rozwoju,
2) programu ochrony środowiska,
3) planu gospodarki odpadami,
4) planu rozwoju Iokalnego.
5) programów współpracy
6) strategi i

r

ozwięy

z

organizacjami pozarządowynri,

w ani a pro bl emów społecznyclr,

7) wieloletniclr planów inwestycyjnych,
8) prograrnu rewitalizacj i.
§

3.

1.

Konsultac.ie mogą być przeprow adzonew
następujących trybach:

1)wYPełnienia kartY. konsultacYjnej poprzezudzielenie
odpowiedzi pozytywnej lrrb negatywnej
pytan ia b ądźwyb or okreś l onego
na postawione
*uri untu r

ozwięy w an ia sprawy,
2)wYraŻenia oPinii lub złożeniauwag
w sprawie będącej przedmiotem konsultacji
z wykorzystaniem formularza
ankietowego,
3) zebrań z mieszkańcami których przedmiotowa
,
sprawa
4) innyrn przyjęĘm wariancie.
2. 2. Tryby wymienione w ust.

l

d,oĘczy,

można łączyć.

3, 2. Konsultac.je w trybie o którym
mowa w ust.] pkt 2 prowadzone sąpoprzez
,
tn.in.:

treściankiety na stronie internetowej gminy,
Biuletynie Informacji publicznej oraz
lokalnej
"i|u:roj'oo*anie
2) umieszczenie w holu Urzędu Miejskiego
urny orazwyłozenie obok niej formularzy
ankiety.

§4- 1.z wnioskiem opfzeprowadzenie konsultacjio
których mowaw §

1) burmistrz,

1,

moze wystąpić:

2) komisje rady,

3) co najmniej 3 radnych,
4) mieszkańcy gminy ( w liczbie co
najmniej 50 osób),
5) organizacja społeczna działającana

terenie gminy.

,r".';#;;H:§iŁ:TŁTHj.T,Xle
Id:
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3.Wniosek októrym mowa wust. 1, może zawierać informacje oproponowanyn terminie iformie
konsultacji.
4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 kieruje się do przewodniczącego rady.
5. Przewodniczący rady przygotowuje projekt uchwały o przeprowadzeniu konsultacji i przedstawia go na
najbliższej sesji do rozpatrzeniaprzezradę. O terminie sesji przewodniczący rady informuje wnioskodawcę.

§5.Wniosek mieszkańców gminy, októrym mowa w§ 4ust. 1pkt 4, oprócz wymagań określonychw§

4 ust.2 powinien zawierac:
1)

wskazanie osoby (osób) upowaznionej (upoważnionych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem
niezbędnych danych teleadresowych,

2)

listę osób pełnoletnich stale zamieszkiwanych na terenie gminy ,popierającyclr wniosek , w liczbie nie

mniejszej niż S},zawierającą: imię , nazwisko, nr PESEL

,

adres i podpis.

§ 6. 1. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji

2.W

przypadku stwierdzenia uchybień formalnych

.

wniosku, otakze wtedy gdy konsultacje

mogłyby

doprowadzić rozstrzygnięć sprzecznych z prawem , rada podejmuje uclrwałę o odrzuceniu wniosku.
§ 7. Uchwała Rady Miejskiej o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać w szczególności
1

:

) przedmiot konsultacji,

2) terytorium objęte konsultacjami,
3) propozycje rozstrzygnięć i stanolvisk organów Miasta w konsultowanej sprawie,

4)szczegołowa formę konsultacji isposób wyrażania opinii przez mieszkańców lub zainteresowane środowiska
społeczne albo zawodowe,
5

)

d at

ę

r o

zp

o

częcia i zakonczęnia

ko

n

srrltacj i,

6) formę publikacji wyników konsultacji i termin ichrozpatrzeniaprzez właściwyorgan Miasta,
7)

jednostki organizacyjne Miasta odpowiedzialne zaprzeprowadzenie konsultacji.
§ 8.

Nie poźniej niż na

14 dni przed ternrinem przeprowadzenia konsultacji burmistrz:

1) przygotowuje kalendarz czynności zwięanych

z przęprowadzenienr konsultacji,

2) sporządza spis osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach,
3) określa wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji.

Uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się co najnrniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia
konsultacji poprzez zamięszczenie na stronie internetowej gminy ,w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicach
§ 9.

ogłoszeń na obszarzę obj ęfym konsultacjami.

§ 10. 1. Tryb konsultacji uwaza się za zachowany bez względu na liczbę osób biorących w nich udziŃ.
2. Konsultacje maja charakter opiniodawczy , a ich wyniki nie są wiązące ,chyba ze ustawa stanowi inacz€1.

§ 11. 1. Burmistrz przekazule zbiorcze wyniki konsultacji niezulłocznie po ich zakończeniu przewodniczącemu
rady oraz og},asza o wynikach konsultacji , w drodze konrunikatu podanego do publicznej wiadomości ,nie później
niż w terminie 7 dni po zakonczeniu konsultacji,
2. Przewodniczący rady przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji rady.

§ 12. Wydatki zwiryane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane

są z budźetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Karpacza.
§ 14. Uchwała wchodzi w życte po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodńwa
Dolnośląskiego.
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Przewodniczący Rady

Miejskiej w Karpaczu
Irena Seweryn
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uzasadnienie
Celem wprowadzenia zasad itrybu przeprowadzania Konsultacji Społecznych jest stworzenie podstaw do
miarodajnych i transparentnych konsultacji społecznych oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkńców

Karpacza.Konsultacje społeczne są podstawowym narzędziem dla radnych i dla Burmistrza ,ktore słuzy do tego ,
by móc zapoznać się z opinią mieszkańców w sprawach miasta i dzięki temu móc trafnie reprezentować ich
wspólne dobro. NaleĄ tu zaznaczyć , 1ż uchwała otwiera drogę wymienionym podmiotom do inicjowania
końsultacji w konkretnych przypadkach. Wówczas tez oczekuje się wskazania szczegółowych rozwiązań co do
sposobu przeprowadzania takiclr konsultacji Ogromne znaczęnię będzie miał tu przedmiot zamierzonych
kbnsultacji , który będzie determinował treśó i wykonanie uchwały. Proponuje się takze nałożenie na Burmistrza
obowiązku stworzenia katalogu inwestycji ,które muszą być skonsultowane przez ml,eszkańców .Katalog taki ma
być aktualizowany co roku , zgodnie z inwestycjami przewidywanymi przez uchwałę budzetową. Instytucja
konsultacji społecznych jest jedną z istotniejszych instytucji demokracji bezpośredniej w gminie. Stwarza też
możliwośćudziału obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych,przedstawienia stanowiska i opinii

mieszkańców w określonychsprawach. Dzięki temu mieszkańcy uczestniczą w zarządzaniu wspólnotą
samorządową , którą przecież współtworzą. Mieszkańcy mają prawo do udziału w procesie decyzyjnym , co
najmniej jako konsultanci podejmowanycłr decyzji. To oni bowiem ponoszą bezpośrednie skutki procesu
decyzyjnego i inwestyc}jnego.
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