
Kraków, 31 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.4131.1.43.2019

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.43.2019
Wojewody Małopolskiego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu 
amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu" – w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2019 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została 
przekazana uchwała Nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. 
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu 
amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu".
 
Organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego, 
dotyczącego kontroli legalności ww. uchwały. Organ nadzoru poinformował w zawiadomieniu, 
iż wedle jego wstępnej oceny wątpliwości budzi podstawa prawna podjęcia uchwały przez 
Radę Miasta Krakowa. Wedle wstępnej oceny przywołany w podstawie prawnej uchwały 
przepis prawa nie przyznaje radzie gminy kompetencji do podjęcia uchwały w materii należącej 
do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa. O wszczętym postępowaniu nadzorczym organ 
nadzoru poinformował również Prezydenta Miasta Krakowa. 

W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej zgodności 
z prawem, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów uchwały, jako naruszających 
w jego ocenie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym. 

Na mocy uchwały Nr XXV/576/19 Rada Miasta Krakowa postanowiła o ustaleniu kierunków 
dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na opracowaniu i wdrożeniu bonu sportowego 
„Sport dla Młodych” przeznaczonego na finasowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w wielu od lat 4 do lat 18 (§ 1 ust.1 uchwały). W ramach prac nad 
wdrożeniem bonu sportowego, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Krakowa 
przeanalizuje możliwość jego integracji z Kartą Krakowską (§ 1 ust. 2). W kolejnym paragrafie 
- oznaczonym jako § 2 – ustalono kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa 
polegające na opracowaniu i wdrożeniu programu wsparcia krakowskiego sportu 
zawodowego obejmującego w szczególności kluby sportowe biorące udział w najwyższych 
polskich klasach rozgrywkowych sportów drużynowych, mające na swoim koncie występy 
w rozgrywkach międzynarodowych i europejskich. Program ten stanowić będzie ekwiwalent 
związany z promowaniem Krakowa na arenach krajowych i międzynarodowych przez 
krakowskie kluby sportowe. Zgodnie z treścią § 3 tej uchwały Prezydent Miasta Krakowa został 
zobowiązany do przedkładania sprawozdań z realizacji uchwały w trybie przewidzianym 
postanowieniami Statutu Miasta Krakowa.
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Dokonując oceny przedmiotowej uchwały pod kątem zgodności z prawem organ nadzoru 
stwierdził, iż treść uchwały wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego przyznanego 
organowi stanowiącemu gminy oraz narusza obowiązujące przepisy prawa. 

Przywołany w podstawie prawnej uchwały przepis prawa (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) nie przyznaje radzie gminy kompetencji do podjęcia 
uchwały w powyższym zakresie. Przepis art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) stanowi, iż do 
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej. Wskazany przepis stanowi o domniemaniu właściwości rady 
gminy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, niemniej przy 
wyraźnym zastrzeżeniu „o ile ustawy nie stanowią inaczej”. Pojęcie właściwości rady gminy 
należy zatem definiować przez pryzmat ustawowo przypisanych temu organowi zadań. 
Art. 18 ust. 1 ustawy ustrojowej nie zawiera bowiem szczególnej normy kompetencyjnej. 
W konsekwencji domniemanie właściwości rady gminy we wszystkich sprawach 
pozostających w zakresie działania gminy należy rozumieć w ten sposób, że rada gminy jako 
organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze 
stanowieniem (art. 15 ust. 1 ww. ustawy) lub kontrolą (art. 18a ust. 1 ww. ustawy.). Powyższe 
oznacza, iż rada gminy nie jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawach, które 
z mocy odrębnych przepisów należą do właściwości innych podmiotów. 

Podkreślenia wymaga, iż norma ujęta w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym 
upoważnia radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, a nie do określania 
szczegółowych form działania. Przy czym stanowienie o kierunkach działania winny określać 
strategię działania wójta, wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań 
mieszczących się w zadaniach gminy, niemniej nie mogą one wkraczać wprost w zakres 
działania innych podmiotów. Podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 
uchwały kierunkowe nie mogą zatem wkraczać w zakres kompetencji przysługujących z mocy 
ustaw organowi wykonawczemu. Uchwały tego rodzaju nie mogą nakazywać organowi 
wykonawczemu stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani narzucać sposobu 
załatwienia konkretnej sprawy bądź spraw. Uchwały kierunkowe nie mogą zatem obligować 
organ wykonawczy do podejmowania określonych uchwałą zachowań czy też obligować go 
do podjęcia konkretnych działań.   

W ocenie organu nadzoru za nieuprawnione uznać należy formułowanie przez Radę Miasta 
Krakowa w ramach uchwały kierunkowej nakazów stosowania konkretnych zachowań 
Prezydenta Miasta Krakowa, a zatem taki sposób redakcji wytycznych, które w istocie miałyby 
mieć charakter wiążący. Nadto za niedopuszczalne uznać należy podejmowanie uchwał 
kierunkowych, których realizacja  – tak jak w niniejszym przypadku - w istocie oznacza 
wkroczenie w kompetencję innych podmiotów. Zauważyć bowiem wypada, iż to do organu 
wykonawczego należy wykonywanie budżetu (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie 
gminnym).

Zasada praworządności (legalizmu) wyrażona w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
W doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym przyjęto, iż norma ta zakazuje domniemania 
kompetencji i zarazem nakazuje, by wszelkie działania organów władzy publicznej były oparte 
na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zasada praworządności obowiązuje organy 
władzy publicznej, a zatem również organy samorządu terytorialnego. Jak wykazano powyżej 
przywołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 18 ust. 1 ustawy ustrojowej, jak również 
jej art. 18 ust. 2 pkt 2 nie stanowi wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia 
kwestionowanej niniejszym uchwały. 



                   

3

Co więcej, organ nadzoru wskazuje, że ustawodawca przewidział możliwość podjęcia przez 
radę gminy uchwały, zmierzającej do promowania sportu – zgodnie z treścią art. 31 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1468):
„1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia 
sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Stypendia lub nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu 
terytorialnego i finansowane z budżetu tych jednostek.
3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, 
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie 
danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy”.

Zarazem zaznaczenia wymaga okoliczność, iż Wojewoda Małopolski nie jest przeciwny 
wspieraniu sportu i aktywnego trybu życia niemniej uważa, że działania organów gminy, także 
i w tym zakresie, powinny być podejmowane w granicach i na podstawie obowiązującego 
prawa. 

W ocenie organu nadzoru gdyby działania Rady Miasta Krakowa w powyższym zakresie 
przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa wówczas organ 
nadzoru rozważyłby uznanie powyższych działań za prawnie dopuszczalne, niemniej 
w niniejszej sprawie podjęto uchwałę kierunkową, która w istocie nie spełnia charakteru 
przypisanego tego typu uchwałom.

Reasumując wskazać należy, iż w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta Krakowa 
Nr XXV/576/19 została podjęta z przekroczeniem kompetencji do stanowienia prawa a także 
w istotny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa. 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. Można ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Otrzymują:
1. Rada Miasta Krakowa, 
2. Prezydent Miasta Krakowa,
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie,
4.  ad acta.
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