
Kraków, 17 października 2019 r.

         31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 210 * fax 12 39 21 510, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
         Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

 więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Znak sprawy:
WN-II.4131.1.39.2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.39.2019
Wojewody Małopolskiego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) 

stwierdza się nieważność

uchwały Nr XXIV/509/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego 
na lata 2019-2020 dla mieszkańców miasta Krakowa” – w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2019 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została 
przekazana uchwała XXIV/509/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia 
Pozaustrojowego na lata 2019-2020 dla mieszkańców miasta Krakowa.” 

W toku dokonywania wstępnej oceny rzeczonej uchwały organ nadzoru powziął 
wątpliwości w zakresie spełnienia przez organy gminy Miasta Krakowa wymogów formalnych 
związanych z procedowaniem uchwały stanowiącej program polityki zdrowotnej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.). Zgodnie bowiem 
z dyspozycją normy ujętej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do zadań własnych gminy w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m.in. opracowanie 
i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Przystępując zatem do uchwalania 
programu polityki zdrowotnej Rada Miasta Krakowa winna dysponować dokumentami 
potwierdzającymi opracowanie i sporządzenie programu przez organy gminy na podstawie map 
potrzeb zdrowotnych województwa małopolskiego, a sam program winien dotyczyć 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Krakowa. Tymczasem z analizy treści 
poszczególnych zapisów podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały wynika, iż opracowana 
jest ona na podstawie materiałów dotyczących mieszkańców innej jednostki samorządu 
terytorialnego, a konkretnie na podstawie uchwały nr LXVII/1422/18 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu pn. „Program polityki 
zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 
in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019 – 2022”. Co więcej, w treści 
uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa programu polityki zdrowotnej podane są dane 
epidemiologiczne odnoszące się do map potrzeb zdrowotnych właściwych dla województwa 
kujawsko-pomorskiego. Powyższe zapisy wzbudziły wątpliwości organu nadzoru w kontekście 
spełnienia wymogów prawnych wynikających z brzmienia ww. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych w zakresie 
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w jakim program polityki zdrowotnej winien wynikać z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Nadto wątpliwości w powyższym zakresie wzbudziło 
również wypełnienie wymogów wynikających z art. 48a ust. 2 ww. ustawy. Przepis ów wprost 
stanowi o obowiązku opracowania projektu programu polityki zdrowotnej na podstawie map 
potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6, oraz dostępnych danych 
epidemiologicznych. Stosownie natomiast do brzmienia art. 48a ust. 4 ustawy, tak opracowany 
projekt programu polityki zdrowotnej przed jego uchwaleniem winien zostać przekazany do 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego zaopiniowania. 
Dopiero wypełnienie powyższych wymogów ustawowych warunkuje podjęcie uchwały 
w przedmiocie programu polityki zdrowotnej. 

W związku z zaistniałymi wątpliwościami organ nadzoru wystąpił do Prezydenta 
Miasta Krakowa celem powzięcia informacji o podjętych przez organy gminy działaniach 
poprzedzających uchwalenie programu a związanych z podejmowaniem działań zmierzających 
do rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Krakowa. W odpowiedzi 
Prezydent Miasta Krakowa poinformował, iż nie uczestniczył w opracowaniu projektu 
uchwały, jak również nie dysponuje informacjami dotyczącymi zastosowanej metodyki przy 
planowaniu programu m.in. związanej z rozpoznaniem potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców Krakowa. Z odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa wynika nadto, iż na etapie 
procedowania projektu nie posiadał on opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji.

Pismem z dnia 14 października 2019 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta 
Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności ww. 
uchwały wskazując na dostrzeżone w trakcie oceny nadzorczej nieprawidłowości oraz 
umożliwiając zajęcie stanowiska w sprawie. W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania nadzorczego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa poinformował, iż zapoznał 
się z jego treścią.  Przewodniczący Rady Miasta nie zajął stanowiska w sprawie, wskazując iż  
szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, jak również uwierzytelnione kopie 
dokumentów obrazujących przebieg procesu legislacyjnego w Radzie Miasta Krakowa zostały 
przekazane organowi nadzoru przez Prezydenta Miasta Krakowa.

W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej 
zgodności z prawem, organ nadzoru stwierdza, iż uchwała ta została podjęta z istotnym 
naruszeniem prawa, w tym w szczególności narusza art. 5 pkt 29a, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 
1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 i 3, art. 48a ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1373 z późn.zm.). Nadto uchwała wykracza poza zakres upoważnienia 
ustawowego wynikającego z przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 
z późn.zm.) i tym samym narusza również w stopniu istotnym ww. przepis ustawy. 

Uchwałą nr XXIV/509/19 z dnia 11 września 2019 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła 
przyjąć „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na 
lata 2019-2020 dla mieszkańców miasta Krakowa” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały (§1 uchwały). 

W toku prowadzonego postępowania nadzorczego ustalono, iż uchwała stanowiła 
inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 
Projekt uchwały nie był przedmiotem opracowania przez organy gminy, a stanowił powielenie 
rozwiązań prawnych i metodologii zastosowanej przy opracowaniu programu przyjętego przez 
Radę Miasta Bydgoszcz. Projekt uchwały nie uzyskał opinii Prezesa Agencji Oceny 
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Technologii Medycznych i Taryfikacji. W toku procesu legislacyjnego projekt uchwały 
otrzymał opinię prawną z uwagami oraz negatywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa. Mimo 
zgłoszonych zastrzeżeń wskazujących m.in. na okoliczność, iż brak wymaganej opinii Agencji 
będzie skutkował nieważnością podjętej uchwały Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 11 
września 2019 r. przyjęła ww. uchwałę większością głosów.       

Jak już zaznaczono na wstępie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych gminy 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy 
w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 
Natomiast w myśl przywołanego w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały art. 8 ust. 1 
pkt 1 ww. ustawy do zadań własnych powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności 
opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających 
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji 
z właściwymi terytorialnie gminami.

Definicja programu polityki zdrowotnej została zawarta w art. 5 pkt 29a ww. ustawy. 
W myśl tego przepisu program polityki zdrowotnej to zespół zaplanowanych i zamierzonych 
działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, 
umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na 
wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia 
określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany 
przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego. Przy czym przez „potrzeby 
zdrowotne” należy, zgodnie z art. 5 pkt 29 ustawy, rozumieć liczbę i rodzaj świadczeń opieki 
zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu zachowania, przywrócenia lub poprawy 
zdrowia danej grupy świadczeniobiorców. 

Stosownie do brzmienia art. 48 ust. 1 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą 
opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. Programy te, 
zgodnie z art. 48 ust. 3 dotyczą w szczególności:

1) ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2) innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej 

lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach 
eliminowania bądź ograniczania tych problemów;

3) wdrożenia nowych procedur medycznych lub przedsięwzięć profilaktycznych 
skierowanych do zdefiniowanej populacji docelowej o określonej chorobie lub 
o określonych problemie zdrowotnym.

Przy czym w myśl art. 48a ust. 1 projekt programu polityki zdrowotnej jednostka 
samorządu terytorialnego opracowuje na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa 
w art. 95a ust. 1 i 6 oraz dostępnych danych epidemiologicznych. Projekt programu polityki 
zdrowotnej, zgodnie z art. 48a ust. 4, jest przekazywany do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w celu jego zaopiniowania przez Prezesa Agencji. Opinia wydawana 
jest w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu programu (albo poprawionego 
projektu). Ustawodawca w art. 48a ust. 2 określił obligatoryjne elementy, które winny składać 
się na treść programu. Natomiast wzór programu polityki zdrowotnej określa rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, 
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wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia 
projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki 
zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2476).

Z przywołanych przepisów wynika wprost, iż opracowanie, wdrożenie, realizacja, 
finansowanie oraz ocena efektów programu polityki zdrowotnej należy do zadań własnych 
gminy. Działania te mają być podejmowane na podstawie rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców danej gminy, na rzecz których mieszkańców ów program ma być 
realizowany. Opracowanie konkretnego programu polityki zdrowotnej, z uwagi na specyfikę 
regulowanej materii, może mieć skomplikowany charakter, wymagający powzięcia 
wiadomości specjalnych, rozeznania konkretnego rodzaju potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
gminy. Przy czym nie chodzi tu jedynie o abstrakcyjne odniesienie się do uśrednionych 
statystycznie danych krajowych, czy światowych populacji, względnie zaczerpniętych z innego 
województwa, lecz mowa jest o rzeczywistych potrzebach zdrowotnych mieszkańców danej 
konkretnej gminy. Sporządzenie programu winno poprzedzać zdefiniowanie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców w rozumieniu art. 5 pkt 29 ustawy, rozpoznanych przez organy 
gminy. Tym samym czynności objęte wskazanymi przepisami powinny być podejmowane 
wyłącznie przez organy gminy. Organy gminy bowiem mogą realizować i finansować jedynie 
taki program polityki zdrowotnej, którego projekt opracowały i sporządziły na podstawie 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców tej właśnie gminy, 
a następnie tak sporządzony projekt programu przekazały do Agencji w celu jego 
zaopiniowania. Prawidłowość powyższej wykładni przepisów ustawy podzielił m.in. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w prawomocnym wyroku z dnia 6 września 
2019 r. sygn. akt II SA/Bd 762/17.

Przeprowadzone postępowanie nadzorcze wykazało, że żaden z organów Gminy Miasto 
Kraków nie dokonał rozpoznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Krakowa 
odnośnie przyjętego programu polityki zdrowotnej. Co więcej, organy gminy nie tylko nie 
opracowywały przedmiotowego projektu programu. Rada Miasta Krakowa wiedząc o tym, iż 
projekt programu nie był procedowany zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przyjęła program stanowiący powielenie rozwiązań 
prawnych i przyjętych metodologii z programu zdrowotnego uchwalonego przez Radę Miasta 
Bydgoszcz, czyniąc to z naruszeniem przywołanych powyżej przepisów ustawy. W treści 
programu nie odniesiono się do uzasadnienia wprowadzenia wzmiankowanego programu, 
w szczególności brak jest danych epidemiologicznych odnoszących się do mieszkańców Miasta 
Krakowa uzasadniających wybór programu zdrowotnego. W powyższym zakresie uchwalony 
program ogranicza się do przywołania danych epidemiologicznych dotyczących map potrzeb 
zdrowotnych właściwych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Zauważyć również należy, iż w podstawie prawnej uchwały błędnie wskazano na 
art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Stosownie do brzmienia ww. przepisu do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie 
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. W ocenie 
organu nadzoru ww. uchwała nie stanowi o kierunkach działania organu wykonawczego 
bowiem  określa skonkretyzowane działania, którego podjęcia oczekuje Rada Miasta Krakowa 
od Prezydenta Miasta zmierzającego do wprowadzenia szczegółowo określonego programu 
polityki zdrowotnej. Ponownie wypada przypomnieć, iż w normie prawnej zawartej w art. 18 
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie mieści się nakazanie stosowania konkretnych 
rozwiązań prawnych ani też załatwienie konkretnej sprawy. W takim zakresie uchwała 
wykracza poza zakres określony powołanym wyżej przepisem. Ustawodawca upoważnił 
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bowiem radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określenia form 
działania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2017 r. w sprawie 
o sygn. akt II GSK 3514/15 wskazał, iż  (cyt:)„Przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. upoważnia radę 
gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określania form działania. Przepis 
ten zezwala radzie gminy jedynie na „stanowienie o kierunkach działania wójta”, a więc 
stanowi upoważnienia do wydawania aktów kierunkowych, wskazujących jedynie cele, 
priorytety działania wójta, ale nie przesądzających w jaki sposób i w jakich formach ma to 
działanie być przez wójta podejmowane (..)”Podejmowana na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 
u.s.g. tzw. uchwała kierunkowa może bowiem wskazać priorytety, którymi organ wykonawczy 
powinien się kierować podczas wykonywania uchwały. Na podstawie tego upoważnienia 
ustawowego rada gminy nie może natomiast nakazywać organowi wykonawczemu stosowania 
konkretnych rozwiązań prawnych ani też narzucać sposobu załatwienia konkretnej sprawy. 
Tego rodzaju uchwały nie mogą zatem nakazywać organowi wykonawczemu określonych 
konkretnych zachowań, ani też obligować go do określonych konkretnych działań”. 

Reasumując wskazać należy, iż w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta 
Krakowa Nr XXIV/509/19 została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa, 
w powyższym zakresie wykracza bowiem poza zakres upoważnienia ustawowego ujętego 
w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, a także narusza przywołane powyżej 
przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Tym samym podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miasta Krakowa działała 
z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji. Powyższe stanowi dodatkowo 
o naruszeniu zasady legalizmu nakazującej działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji RP).

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ 
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności 
z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym, w przypadku istotnego 
naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany – zgodnie z dyspozycją wynikającą z ww. 
art. 91 ust. 1 ustawy - orzec o nieważności uchwały w całości bądź w części. 

Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy 
uchwały w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione 
argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność 
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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Otrzymują:
1. Rada Miasta Krakowa 
2. Prezydent Miasta Krakowa
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
4. aa


		2019-10-17T13:36:34+0000
	Piotr Ćwik




