
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN-II.4131.2.2.2013 

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 20 listopada 2013 r.  

Działając na podstawie art. 91 ust. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa w uchwale 
Nr XXXVI/308/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania i nadania 

Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu - w zakresie części przywołanej podstawy 

prawnej uchwały. 

UZASADNIENIE  

W dniu 14 października 2013 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XXXVI/308/2013 w sprawie 

powołania i nadania Statutu Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Przedmiotowa uchwała 

w dniu 21 października 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.  

W podstawie prawnej podjętej uchwały przywołano przepisy art. 4  i art. 5  ust. 4  ustawy z dnia 18 stycznia 

1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.). Wskazane powyżej 

przepisy zostały natomiast uchylone przez art. 93 pkt 1  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) z dniem 16 października 2010 r. Generalnie na mocy 

art. 93 ust. 1  ww. ustawy o sporcie uchylona została przywołana ustawa o kulturze fizycznej poza jej 

art. 43 regulującym kwestię dotyczącą rekreacji i rehabilitacji ruchowej.  

Zdaniem organu nadzoru wszelkie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego winny 

spełniać szczególne warunki. Nade wszystko winny być formułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznaczny. 

W swej treści powinny wyraźnie precyzować wszelkie kwestie, które normują. Nie mogą pozostawiać żadnych 

zagadnień w sferze domniemań, a w sposób dokładny i zrozumiały dla adresatów normować intencje rady 

gminy.  

Wobec powyższego, a zarazem wobec faktu, iż wskazane uchybienie nie stanowi istotnego naruszenia 

prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności, tym samym organ nadzoru poprzestanie jedynie na 

wskazaniu, iż w kwestionowanym zakresie uchwalono uchwałę z naruszeniem prawa.   

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.  

 

Z up. Wojewody Małopolskiego  

 

Kierownik Oddziału Nadzoru Prawnego  

Joanna Żurek-Wójcik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 6888
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