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Wrocław,  27 lutego 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność 

§ 5 we fragmencie: „(…)po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego(…)” uchwały nr XVIII/110/17 Rady Gminy w Radwanicach w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Radwanice.

Uzasadnienie 

Na sesji 1 lutego 2017 r. powołując się m.in. na art. 14a ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy w Radwanicach podjęła uchwałę nr 
XVIII/110/17 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Radwanice (dalej: 
Uchwała). 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Dolnośląskiemu 6 lutego 2017 r. (pismo z 2 lutego 2017 r. znak: II 
Or.0007.15.2017). 

Weryfikacja Uchwały w kontekście art. 91 ustawy samorządowej spowodowała stwierdzenie, że została 
ona podjęta w zakresie: 

- § 5 we fragmencie: „(…)po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego,(…)” z istotnym naruszeniem art. 13 pkt 2 i art. 13 pkt 10 ustawy z 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.).

W kwestionowanym fragmencie Uchwały Rada Gminy uzależniła wejście w życie przyjętego aktu od upływu 
14-dniowego terminu liczonego od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Obowiązek opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały rady gminy Ustawodawca 
przewidział w szczególności w sytuacjach, gdy ma ona charakter aktu prawa miejscowego (art. 13 pkt 2 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) oraz gdy stanowią tak przepisy 
szczególne (art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). 
Pozostałe przypadki przewidziane w art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych nie znajdą zastosowania w rozpatrywanej sprawie. 

Charakter analizowanej Uchwały nie pozwala przyjąć, iż stanowi ona akt prawa miejscowego. Kluczową rolę 
odgrywa tutaj regulacja art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą: „Rada gminy ustala sieć 
prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.” 
Powołany przepis ustawowy nie zawiera normy upoważniającej radę gminy do podejmowania aktów prawa 
miejscowego. 

W świetle regulacji konstytucyjnych normy upoważniające do przyjmowania przepisów powszechnie 
obowiązujących na szczeblu samorządowym winny określać materię, która ma być przedmiotem regulacji 
w drodze aktu prawa miejscowego oraz organy kompetentne do jego wydania, a także regulować inne kwestie 
związane z wydaniem i wejściem w życie przepisów prawa. Regulacja art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
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nie daje podstawy do wydawania aktu prawa miejscowego, ponieważ nie określa zakresu spraw przekazanych 
do uregulowania upoważnianemu organowi, jak również nie zawiera wytycznych dotyczących aktu. 

Wreszcie nie istnieje przepis szczególny, w kontekście wymogu wskazanego w art. 13 pkt 10 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wymagający ogłoszenia 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał podejmowanych na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty. Warto odnotować, że Ustawodawca wyposażając radę gminy w kompetencję do ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez tę jednostkę, a także określania granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, wyraźnie wskazał, że należy tego rodzaju akty 
ogłaszać w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 17 ust. 4 zdanie 3 ustawy o systemie oświaty). 

Jako podsumowanie powyższego warto przytoczyć stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu wyrażone w uzasadnieniu do orzeczenia z 18 lutego 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 579/08,  Centralna 
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Sąd stwierdził, że: „(…)uchwała rady gminy ustalająca sieć 
prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie wymaga publikacji 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, gdyż nie jest aktem prawa miejscowego, ani obowiązek publikacji 
takiej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych.”

Ze względu na powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego w terminie 
30 dni od dnia jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 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 Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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