
ZARZĄDZENIE Nr 21.2011 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 05-05-2011 

 
 

w sprawie: unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. przez podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku  
z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Miasta 
Zawidowa zarządza, co następuje: 
 
§ 1. W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  
z dnia 4 maja 2011r. Sygn. akt III SA/Wr 112/11 stwierdzającego nieważność Uchwały  
Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r. unieważniam konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu w 2011r. przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony Zarządzeniem  
Nr 3/11 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 3 lutego 2011r.  
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Zawidowa. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Burmistrz Miasta 
 
 
Józef Sontowski  

 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 21.2011 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 4 maja 2011r. Sygn. akt 
III SA/Wr 112/11 stwierdził nieważność Uchwały Nr II/7/2010 Rady Miejskiej  
w Zawidowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2011r.  W punkcie drugim Wyroku orzekł, że zaskarżona Uchwała 
nie podlega wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.  
 
Stwierdzenie nieważności uchwały przez sąd administracyjny powoduje, że po wydaniu 
takiego orzeczenia, uchwałę należy traktować tak, jakby w ogóle nie została podjęta.  
Z tego punktu widzenia wyrok sądu administracyjnego wywiera więc skutki ex tunc, co 
powoduje, że konsekwencją twierdzenia nieważności określonej uchwały jest uznanie tej 
uchwały za bezskuteczną od samego jej początku i z tym momentem zakłada się też 
wyeliminowanie jej  z obrotu prawnego (Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.11.2009r. 
III SA/Wr 533/09).  
 
W związku z faktem, że podstawą ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych 
w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. przez podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest uchwała, której stwierdzono nieważność, należy 
unieważnić konkurs.  
 
 

Burmistrz Miasta 
 
 
Józef Sontowski  

 
 
 


