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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
[Dz. U. z 2020 r. póz. 713,póz. 1378]

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIII/206/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla uczniów szkół podstawowych za
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Uzasadnienie

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę
Nr XXXIII/206/20 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rewal dla
uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Do
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła ona w dniu 7 stycznia
2021 r.

W podstawie prawnej badanej uchwały powołane zostały przepisy art. 18 ust. 2 pkt
14a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie1. Zgodnie z treścią
pierwszej z powołanych regulacji do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Z kolei, unormowanie
zamieszczone w ustawie o sporcie stanowi, że: Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania
/ pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których
mowa w ust. l i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu
terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Wobec brzmienia cyt. regulacji nie budzi wątpliwości uprawnienie rady gminy do
określenia m.in. warunków ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe, regulując
kwestie z tym związane rada gminy winna jednak uwzględnić granice wytyczonego w art. 31
ust. 3 ustawy o sporcie upoważnienia. Podejmując bowiem uchwałę na podstawie tego
przepisu rada gminy powinna określić:

- szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych,
- szczegółowe zasady i tryb pozbawiania stypendiów sportowych,
- rodzaje stypendiów sportowych,
- wysokość stypendiów sportowych,

biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego oraz
osiągnięty wynik sportowy.

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [Dz. U. z 2020 r. póz. 1133).
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Przed przystąpieniem, do oceny postanowień zamieszczonych w uchwale
Nr XXXIII/206/20 zaznaczenia wymaga, że akty wydawane przez organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie stanowią
źródło prawa powszechnie obowiązującego na terenie działania tych organów. Takie akty
normatywne muszą zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia
w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do
aktów prawa miejscowego istotne znaczenie ma norma zawarta w art. 94 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że organy samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawach. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego
typu mają charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest
stanowisko, że nie mogą normować ani modyfikować materii zawartych w aktach wyższego
rzędu, a nadto, nie mogą naruszać granic delegacji ustawowej.

Szczegółowa analiza uchwały Nr XXXIII/206/20 prowadzi do wniosku, że nie spełnia
ona ww. wymogów, albowiem Rada Gminy Rewal nie uregulowała wszystkich wymienionych
wyżej zagadnień, ponieważ nie określiła w niej szczegółowych zasad i trybu pozbawiania
stypendiów sportowych. Rada nie wskazała również wysokości stypendiów sportowych
w zależności od znaczenia danego sportu dla Gminy Rewal oraz osiągniętego wyniku
sportowego, przekazując jednocześnie tę kompetencję w §9 ust. 2 Załącznika nr l do
ww. uchwały w sposób nieuprawniony - Wójtowi Gminy Rewal.

Stwierdzone uchybienie, polegające na nieujęciu w uchwale materii wskazanych
wprost przez ustawodawcę jako koniecznych do uregulowania, zgodnie z orzecznictwem
sądowoadministracyjnym2, ma charakter istotnego naruszenia prawa, co uzasadnia
wyeliminowanie z obrotu prawnego całego aktu. Jak podnosi Naczelny Sad Administracyjny
w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt II OSK 959/17, Rada gminy obowiązana jest
bowiem przestrzegać zakresu upoważnienia, udzielonego jej przez ustawę. Niewyczerpanie
zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania w drodze
uchwały, skutkuje istotnym naruszeniem prawa.

Dodatkowo, trzeba mieć na względzie fakt, że stypendia ustanawiane przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o sporcie mają charakter okresowy [a nie
jednorazowy), a ponadto, krąg podmiotów, którym przyznane może być stypendium
sportowe, został określony przez prawodawcę w art. 31 ust. l ustawy o sporcie i obejmuje on
osoby fizyczne. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 2019 r., sygn. akt
II GSK 1405/17, podkreślił, że z ustawowego kryterium przyznawania stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień określonego w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, wynika, że krąg beneficjentów
uprawnionych do stypendiów, nagród i wyróżnień nie został ograniczony podmiotowo.
Beneflcjentem więc może być każda osoba fizyczna. Z dalszej części orzeczenia i przedstawionej
przez Sąd wykładni ww. przepisu wynika, że o stypendium sportowe ustanowione przez daną
jednostkę samorządu terytorialnego mogą ubiegać się wszystkie osoby fizyczne
zamieszkujące na terenie tej jednostki, osiągające określone wyniki sportowe. Zamiarem
ustawodawcy było bowiem - jak argumentuje Naczelny Sąd Administracyjny - promowanie
i wspieranie finansowo osób fizycznych uprawiających sport mający znaczenie dla danej
jednostki samorządu terytorialnego, wyłącznie w oparciu o kryterium osiąganych wyników
sportowych.

>

2 Por. wyroki: WSA z Gdańsku z dnia 10 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gd 66/09, WSA w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt II SA/Go 471/06.
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Jeśli zatem, organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w oparciu o art. 31 ust. 3
ustawy o sporcie, to pozbawiony jest możliwości wytyczania granic podmiotowych
oddziaływania na adresatów norm zawartych w uchwale. Kryteria, które mają wpływ na krąg
jej odbiorców, mogą się bowiem odnosić wyłącznie do osiąganych wyników sportowych oraz
znaczenia danego sportu dla gminy. W tym kontekście, wobec powołania w podstawie
prawnej uchwały Nr XXXIII/206/20 art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie, za wadliwe należy uznać
ograniczenie możliwości uzyskania stypendium sportowego do uczniów szkół podstawowych.

Na marginesie zauważyć także trzeba, że w podstawie prawnej badanego aktu Rada
Gminy Rewal powołała także art. 35 ust. 6 ustawy o sporcie, zgodnie z którym
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb
przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, oraz rodzaje wyróżnień
;' wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla danej społeczności
lokalnej. W art. 35 ust. 5 ustawy o sporcie prawodawca wskazał natomiast, że Jednostki
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody weniężne dla trenerów oraz
innych osób wyróżniajgcych się osiggnieciami w działalności sportowe]. Tymczasem, w podjętej
uchwale brak jest jakichkolwiek przepisów regulujących te kwestie, tj. warunki i tryb
przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów lub innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej.

Mając na względzie stwierdzone w uchwale Nr XXXIII/206/20 Rady Gminy Rewal
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Wójta Gminy
Rewal dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stwierdzenie
jej nieważności jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego
rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ
nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.

Wojewoda Zachodniopomorski

Zbigniew Bogucki

otrzymują:
l. Rada Gminy Rewal,
2. a.a.
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