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l ustawv ż dnia
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narca
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o

samorządzie gminn],nl (tekst jcdn,

zn.1

stwierdzam nieważność

Nl

uchwały

XX/1 89/16 Rad1 Miejskiej w Czechowicach-D zled,zicach

porl.olania Gminnej Rady Seniorów

rł części § 6 załączntka Nr

usta\!\' o samofządzie gminnym oraz w części§
usla\\,}.

o saIlorządzie

gminnym

w

zw_

z

4l

załącznika

z

1 do uchrvałl,..jako niezgodnej

Nr

l6L

dnia 23 |utego ]0

rł, sprawie

z art.5c Llst.4

1 do uchwały,. jako niezgoclnej z art. 22 ust,

]

§ 40 uchrvał1 Nr XVI/127/07 Rad1, Miejskiej w Czechorvicach-

Dziedzicach z dnia 28 grudnia 2007 r, rł,sprawie uc]-lrvalenia Statutu Gmin), Czeclrorł,ice-Dziedzice (Dz.

t_Jrz.

Woj.

\l,./ ]0()Er, \r j0. poz, o5or

uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Czechowicaclr - Dziedzicach powołała Gminną Radę Seniorórł
olaz nadała jej statut w brznieniu określonym w załączniku Nr l do uchwały.
Plzepisem § 6 Statutu Grninnąj Rad;, Seniorów, stanowiącego załącznik Nr ] do uchrvalr, Rada Miejska
prz\,.jęła.

iź w skład Rady mogą zostać rvybrani przedstarł,icjele seniorów. którz), ukońc4,li 60 lat. zarnieszkali na

telenie Glnin1 iuzyska]i poparcie 15 osób o tv]n samym statusie oraz przedstatvicie]e środowisk senioralnlch.

plzez klóre uchrvała rozumie: podlnioty działalące na rzecz osób

rv szczególności ol,ganizar"ie
pozarządorve oraz podmioty. o których ]Tlowa w art. 3 ust. 3 ustarvy o działalnościpoĄtku publicznego
rvo]ontariacie. prorvadzące działalnośćna rzecz seniorórł, na terenie Glniny Czecholłice * Dziedzice (§ 2 pkt ]
stalsz},cI,i.

i

zaIa.

znikl Nr

l1,

Tyllczasem nalezy zauważlć. że ustawa określakatalog podn]iotów uplawnionych do zasiaclarria
ptz,edslarr,ic

z

5c ust, 4 usta\q o samotządzie gminnyln gminna rada serliorów
ieli osób starszych oraz plzedstawicieli podmiotów dzialających na fzecz osób

Selliorórł, Zgodrlie

aI1,

rł, liadzie

się z
staI,sz;ch. y
sklaclzr

szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowy,ch oraz podnrioló\Ą plorr,adzącl,ch uniwelsrten tlzeciego
rrieku.'I1'm samym tworzenie takiego kata]ogu ponownie, dodatkowo

lł drodze

aktu niżSzego rzędu

iw

sposób

splzeczn} Z usta§'ą. nalezy uznaĆ Za istotne naruszenie prawa, Ponadto 1r,p16lł,adzenie pow}żSZ} nl pI,zepisem
uchrlałr ograniczenia w poslaci konieczności uzyskania przez kandydata na czlonl<a Radv odpouiedniego rł,ieku
lórł,niez stoi

rt,

sptzeczności (clroć z inrrl"ch powodóW) z przepisem afl. 5C ust, .l LlStawY o sarnotzadz

któl1 takich ograniczeń *1.kolyych nie zawiera. Zgodnie
przeclslarl iciele

-

zarówno osób starszvch.

z

ustawą

w

e

glninnl ln

-

skład lad1 senioróu ltlaja rł,clrodzić

jak i organizacji działajacl,ch na lzecz osób starszvch

klór.z1'

niekoniecznie pzecicż mlsżą b],ć osobami starszyini. MogJob1, się ivięc zdarzr,ć. ze osoba ubiegl_;qca się o

- z powodu np.: sprarvotłania przedsta\łicielsl\\a rł organizacji pozat,ządcllr.ej
starsz}ch - mino, że spełnia przeslanki usta\\,o\\e nie mogłab1 - z poli,oclu blaku

kanrllrJaturę rr Radzie Seniorów
clziałal;ice.j tra rzecz osób
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Poilnisanv

odpo\viedniego wieku \Ąymaganego uchwałą (aktem podustawowym)
ll,\r,ok |il/c,1

v

Stld óv,ldm in

is

Glil,icąch z dnia 2 czerlrca 20]5 roku,

-

sl,gn_ akt II/

w skład tej Rady byc powolaną (pol,. nr.in.

SA/GI 9?9i].ł, e-Centrallta Bazą ()r:tcze|t

tracyj nycll).

W konsekwencji Rada Miejska. wprorvadzając cenzus wieku (60 lat) dla kandydatórł, na członka Rady
Seniorórł. jak również pozbawiając Radę Seniorów reprezentacji podmiotórł, pl,owadzących uniwersytety trzeciego
wieku. w sposób istotny zmodyfikowała tfeśćtego przepisu usta\Ą,y, co stanowi istotnę naruzenie pl,awa.
Nieza]eżnie od powyższego Za ],]iezgodny

Z

plawem należy UZnać przepis

§

4J Załącznika Nr ] do uchwałv.

określalacyzasady dokonywania zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów, Zgodnie z jego brzmieniem zmiany
w Statucie mogą

być dokonywane

z

inicjatywy 2/3 członków Rady, Burmistrza, Przewodnicząoego Rady

Mieiskiej, kornisji stałych,Rady Mieiskiei, l/4 ustawowego składu Rady Mieiskie], klubów radnych

Miejskiej, W ocenie organu

nadzoru przepis ten stoi W oczywistej sptzeczności z ar1. 22 Ltst.

samorządzie gminnym w zw.

z § 40

l

ustaw,\, o

uchwały Statutu Grniny Czechowice-Dziedzice, okLeślającyrn w sposób

odmienny podmioty posiadające inic.]atywę uchwałodawczą w Gminie Czechowice
przepisu aI1. 22 ust.

l

Rad1.,

-

Dziedzice. Zgodnie z tleścią

ustawy o samorządzie gminnym organizację lvewnętrzną oIaż tĄ/b pracy orgalrórr glnin),

określaSlatut gminy. określa.jąctryb pracy lady statut mOżę pfzłznać inicjatywę uchwałoduwczą inn;m
podmiotom niż organ wykonawczv gminy. jednakże matelia ta nie może być uregulowana poza statLltem gmjny-

jak to uczyniono w przedmiotowej uchwale (por. m.in. Wojewódzkiego Sądu Administrac;,jnego w Olsztynie z
dnia l4 ma.la 20l3 r., Il SA/ol 196/13, e-CentralnaBaZa OrZecZeń Sądów Administracyjnych).

Mając na uwadze powyźsze naleĄ stwierdzić, że Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach istotnie
naruszyła prawo, to jest art. 5c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. ż2 ust,

l

ustawy o salrrorządzie

gminnym w zw. z § 40 uchwały Nr XVl/127107 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzlcach z dnia 28 grudnia
2007 r, w sprawie uchwalenia Slatutu Gminy Czechowice-Dziedzice. To zaś,zgodnie
o sanlorządzie gmimym. stanowi przesłankę do orzeczenia o jej

Z

treściąan.9] ustawy

niewżnościw całości,

Na niniejsze rozstlzygnięcie nadzorcze słuą/ skalga do Wojewódzkiego Sądu
u Cliu icacll. za pośrednictwem Woje\Ąody Sląskiego. w lerminie

Acirninistrac;jnego

30 dni licząc od dnia cloreczenil 1,ozstl,z;gnięiia,

Stwierdzenie nieważnościucl]wały Wstźymuje jej wykonanie zmocy prawa w Zakresie objętvll1
stwierdzeniem nieważności,z dnietn doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego,

z up, WOJEWODY SLĄSKIECO
Zastępca Dyrektora Wydziału NadzoILl Pra\\,nego

Twona Andruszkiewicz
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