
UCHWAŁA NR LII/735/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zbadaniu skargi wniesionej przez Stowarzyszenie Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza stwierdza się, 
że skarga jest bezzasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 
 

Dnia 11 marca 2022 r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła skarga Stowarzyszenia Multi.Art, które zarzuca 
Prezydentowi Miasta Kalisza naruszenie prawa oraz działanie naruszające zasady współpracy z organizacjami 
społecznymi w sferze zadań publicznych wyrażonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2020 poz. 
1057) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Skarżące powołują się na naruszenie art. 5 ust. 3 ww ustawy, który stanowi Współpraca, o której mowa w 
ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. Niezbędne jest zatem odwołanie się do ust. 1 niniejszego artykułu jako bezpośrednio 
korespondującego ze wspomnianym przepisem, który stanowi, iż Organy administracji publicznej prowadzą 
działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania 
organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych 
organów. Ustęp 1 komentowanego artykułu wprowadza obowiązek współpracy między poszczególnymi organami 
administracji publicznej – realizującymi zadania publiczne zawarte w obszernym katalogu z ust. 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – a organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi 
zrównanymi. Tak sformułowany przepis ma walor postulatywny a nie normatywny, gdyż w żaden sposób nie 
przesądza ani o koniecznej intensywności współpracy, ani o jej formach. 

Zatem wskazać należy, że podejmowana współpraca winna być oparta na zasadach wskazanych w ust. 3 
wspomnianej ustawy tj. pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i 
jawności.  

Prezydent Miasta w swoim działaniu dotyczącym ogłoszonego dnia 7 grudnia 2021 roku konkursu 
otwartego ofert na realizację zadania publicznego na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na lata 2022-2024 nie 
dopuścił się naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących. W jego działaniu nie da się znaleźć złamania 
zasad współpracy. Prezydent Miasta Kalisza wykonując swoje zadania w sposób prawidłowy ogłosił konkurs, 
następnie go przeprowadził a także zamknął – w konsekwencji czego oferta skarżących została wybrana.  

Nie sposób zgodzić się ze wskazaniem przez skarżące, że prezydent nie miał kompetencji do zamknięcia 
konkursu i otworzenia konkursu ponownie, w nowej formie.  

Nie ma mowy o naruszeniu „partnerstwa” gdyż, oferta skarżących finalnie została wybrana – współpraca 
została nawiązana. W powszechnie obowiązujących przepisach nie ma wskazania, że organ winien tłumaczyć się z 
decyzji o zamknięciu konkursu. Ustawodawca wskazuje, że zastosowanie mają także odpowiednio przepisy ustawy 
prawo zamówień publicznych, Oddział 5 niniejszej ustawy zatytułowany jest „Zakończenie konkursu”.  

Skarga odnosi się jedynie do naruszenia art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie a więc do naruszenia przepisu czysto postulatywnego a nie normatywnego. Mając na uwadze 
powyższe niniejsza skarga nie zasługuje na uwzględnienie, jest jedynie pozorna, w żaden sposób nie znajduje 
poparcia w obowiązujących przepisach a także jest w całości bezprzedmiotowa. Po przeanalizowaniu stanu 
faktycznego nie dopatrzono się żadnego naruszenia art. 5 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
przez Prezydenta Miasta Kalisza.  
Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, iż skarga jest bezzasadna.   
 Radna Barbara Oliwiecka zgłosiła zdanie odrębne do protokołu. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 tej ustawy jest 
rada gminy. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
Barbara Oliwiecka 
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