ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 25 marca 2021 r.
PNIK-I.4131.291.2021
Rada Gminy Głuchów
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/189/2021
Rady Gminy Głuchów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród
dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 23 marca 2021 r.

Uzasadnienie
Organ nadzoru ma zastrzeżenia w zakresie braku pełnego wypełnienia delegacji
ustawowej przez Radę Gminy Głuchów. Należy wskazać, że w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) zapisano, że 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.
Analiza postanowień Regulaminu wskazuje, że nie zawiera on regulacji dotyczących
znaczenia danego sportu dla danej jednostki samorządu terytorialnego, to jest dla Gminy
Głuchów.
Powyższy pogląd znalazł potwierdzenie w judykaturze, WSA w Łodzi w wyroku z
dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 375/19 wskazał, że zaakcentowania w rozważanym
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kontekście wymaga, że jedynymi przewidzianymi przez ustawodawcę kryteriami, którymi
organ powinien się kierować określając warunki przyznania stypendium, są - stosownie do art.
31 ust. 3 ustawy o sporcie, znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego
oraz osiągnięty wynik sportowy. Ustalając zatem zasady przyznania stypendium obowiązkiem
organu jest przede wszystkim określenie dyscyplin sportu, które mają znaczenie dla danej
jednostki samorządu terytorialnego. Takimi dyscyplinami mogą być na przykład dyscypliny o
ugruntowanej tradycji lokalnej, czy ponadlokalnej, cieszące się popularnością wśród
mieszkańców, co z oczywistych względów wpisywałoby się w realizację zadania własnego,
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (art. 27 ust. 1 ustawy o
sporcie).
Wobec powyższego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, proszę o
złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:
/lodzuw/skrytka.
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