
t Wrocław, 24 lipca 2020 r.
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.70.4.2020.MF

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 713)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XVIII/128/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 
zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Lubinie, na sesji w dniu 23 czerwca 2020 r., działając na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku 
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; zwanej 
dalej: KN), podjęła uchwałę Nr XVIII/128/20 w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkoli od 
obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin, zwaną dalej „uchwałą” .

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 26 czerwca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały Nr XVIII/128/20 organ nadzoru stwierdził jej podjęcie:

■ z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz 
art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), 
polegającym na wskazaniu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podczas gdy stanowi ona 
akt prawa miejscowego podlegający publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

■ z istotnym naruszeniem art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 263; zwanej dalej uzz), polegające na niewystąpieniu do reprezentatywnych 
organizacji związkowych o uzyskanie opinii do projektu uchwały.

Mocą uchwały, Rada Miejska w Lubinie, zwolniła wymienionych dyrektorów, tj.:

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 -  Szkoły Sportowej w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubnie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie,

■ dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 im. gen. Broni Stanisława Maczka w Lubinie,

■ dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubinie,

■ dyrektora Przedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie,

■ dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Lubinie
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od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021 (§ 1). 
Ustanowiona wobec dyrektorów ww. szkół i placówek w Lubnie zasada zwolnienia od obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2020/2021 została również uregulowana 
wobec nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola (§ 2).

Uchwała została podjęta na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 KN stanowiącego, że organ prowadzący 
szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz 
przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, tj. zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz. W  świetle art. 91d pkt 1 KN kompetencja do ustanowienia regulacji w oparciu o art. 42 ust. 7 KN 
została przypisana radzie gminy.

Zgodnie z brzmieniem uchwały ustanowiona została wobec dyrektorów szkół i przedszkoli, a także 
wobec nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola zasada zwolnienia ich od 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Zasada ta została 
ustanowiona na konkretny rok szkolny. Jednakże zwrócić należy uwagę, że przepis art. 42 ust. 6 KN 
określa przesłanki obniżenia lub zwolnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 
Przepis art. 42 ust. 6 KN nie stanowi samoistnej podstawy prawnej do przyjęcia jakiejkolwiek uchwały, 
lecz normuje przesłanki podjęcia uchwały, o której mowa w art. 42 ust. 7 pkt 2 KN. Istotne jest również, 
że Rada Miejska w Lubinie w dniu 29 maja 2018 r. podjęła uchwałę Nr XL/367/18 w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, w której § 1 ustaliła obniżony tygodniowy wymiar godzin zajęć wobec dyrektorów 
i wicedyrektorów przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówek i kierownika szkolenia praktycznego 
i warsztatów szkolnych. Rada Miejska w Lubinie w uchwale Nr XL/367/18 nie skorzystała z kompetencji 
zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

I

Organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem 
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, polegającym na wskazaniu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podczas gdy 
stanowi ona akt prawa miejscowego podlegający publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Po pierwsze wskazać należy, że uchwała podjęta w oparciu o art. 42 ust. 7 pkt 2 KN jest aktem prawa 
miejscowego, której wejście w życie warunkowane jest publikacją w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Podjęta na tej podstawie prawnej uchwała określa zasady udzielania i rozmiar obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz 
nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz 
przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, tj. zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz. Ustanowienie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnień od tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ww. podmiotom charakteryzuje się generalnością 
i abstrakcyjnością stanowionych norm. Nawet jeśli ustanowione zostanie zwolnienie od tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w konkretnym roku szkolnym, to jednak dotyczyć będzie każdej 
osoby, która w tym roku szkolnym będzie zajmowała określone stanowisko, chyba że takie zwolnienie 
zostanie cofnięte, na skutek uchylenia uchwały. Dodatkowo zwolnienie to będzie obowiązywało 
nie jednorazowo, ale w całym roku szkolnym. Ponadto, uchwała dotyczy także nauczycieli pełniących 
obowiązki dyrektora szkoły lub przedszkola, a takie osoby podejmują obowiązki w zastępstwie doraźnie 
i na skutek osobnego wyznaczenia (upoważnienia). Osoby takie mogą co do zasady ulegać rotacji 
w trakcie roku szkolnego w zależności od zaistniałych okoliczności.

Powyższe, w ocenie organu nadzoru potwierdza, że uchwała podjęta na podstawie 
art. 42 ust. 7 pkt 2 KN zawiera normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. 
Charakter generalny oznacza, że normy zawarte w akcie definiują adresata poprzez wskazanie cech, a nie 
poprzez ich wymienienie z nazwy. Przy czym podkreślić należy, że wymienienie w uchwale szkoły
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i placówki z konkretnej nazwy nie stanowi o indywidualnym charakterze normy, bowiem dotyczy każdej 
(potencjalnie) osoby, która dane stanowisko w szkole, przedszkolu będzie zajmowała. Natomiast 
abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma 
mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. 
Z kolei w ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że akt prawa 
miejscowego, to taki akt, który zawiera co najmniej jedną normę o charakterze generalnym 
i abstrakcyjnym. W  związku z tym przedmiotowa uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym.

W  takim samym stanie faktycznym wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wielkopolskim w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt
II SA/Go 1011/09), cyt.; „Podkreślenia wymaga, iż uchwała podjęta na podstawie 
art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela ma określać ogólne zasady 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, a więc ustawodawca dał możliwość organom 
prowadzącym szkołę (w niniejszej sprawie Gminie) do wydania uchwały o charakterze abstrakcyjnym 
i generalnym.”.

W  kontekście powyższego, zwrócić również należy uwagę na stanowisko Sądu wobec uchwały, mocą 
której dokonano imiennego zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązkowego tygodniowego wymiaru 
zajęć. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 18 lutego 2020 r. 
(sygn. akt II SA/Ol 1116/19) stwierdził, cyt.: „Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem organu 
(dotyczy organu gminy -  przypis Wojewody Dolnośląskiego), że uchwała taka ma charakter aktu 
kierownictwa wewnętrznego. Słusznie bowiem twierdzi skarżący, że to akt prawa miejscowego. Przy 
czym dotyczy to nie tylko kwestii właściwej publikacji aktu, ale także jego treści. Wskazać bowiem 
należy, że z powołanych przepisów art. 42 ust. 7 pkt 2 K.n. oraz art. 42 ust. 6 K.n. nie wynika, aby rada 
jako organ prowadzący szkołę lub placówkę uprawniona była do przyznawania indywidualnych zwolnień 
od obowiązku realizacji zajęć. Należy bowiem zauważyć, że art. 42 ust. 7 pkt 2 K.n. wskazuje jedynie, 
który podmiot jest uprawniony do przyznania zwolnienia. Przy czym nawet w tym przepisie brak jest 
wskazania, że chodzi tu o zwolnienia indywidualne. Natomiast warunki zwolnienia określa 
art. 42 ust. 6 K.n. Stosownie zaś do tego przepisu dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz 
nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 
obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwalnia z obowiązku jego realizacji. Przy 
czym -  jak stanowi powołany przepis -  jest to uzależnione od wielkości i typu szkoły oraz warunków 
pracy. Zatem organ prowadzący nie może przyznać zwolnienia indywidualnego dyrektorowi 
(wicedyrektorowi lub nauczycielowi pełniącemu obowiązki kierownicze) konkretnej placówki i to 
jeszcze wskazanemu z imienia i nazwiska, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie. Przyznanie bowiem 
zwolnienia dyrektorowi konkretnej placówki stanowiłoby rozstrzygnięcie arbitralne i naruszałoby zasadę 
równości. Mogłoby bowiem dojść do sytuacji, w której pomimo tożsamych warunków pracy, wielkości 
i typu szkoły w odniesieniu do kilku placówek, ze zwolnienia korzystałby wyłącznie dyrektor jednej 
z nich. W  związku z tym organ winien określić warunki zwolnienia jednakowe dla osób określonych 
w art. 42 ust. 6 K.n., we wszystkich placówkach spełniających określone kryteria (przy uwzględnieniu 
wyżej wskazanych przesłanek ustawowych), dla którego organem prowadzącym jest gmina. Taki zaś akt 
normatywny, zawierający normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, gdzie przez cechę 
generalności organ uznaje to, że definiuje ona krąg adresatów obejmujący ogół charakteryzujących się 
określoną, relewantną cechą, jest aktem prawa miejscowego.”.

Organ nadzoru w toku prowadzonego postępowania nadzorczego wskazał Radzie Miejskiej w Lubinie 
na powyższe istotne naruszenie prawa, z którym to Gmina Miejska Lubin się nie zgodziła, przedkładając 
swoje stanowisko w pismach z dnia 1 lipca 2020 r., znak: 0K.4424.12.2020 i z dnia 7 lipca 2020 r., znak: 
0K.4424.13.2020. Jednakże z uwagi na wyżej wskazaną analizę treści uchwały oraz ww. przepisów 
prawa organ nadzoru stwierdził, że kwestionowana uchwała, stanowi akt prawa miejscowego.

Po drugie, konsekwencją takiej kwalifikacji uchwały jest konieczność skierowania jej do publikacji 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym (jest to warunek sine qua non jej wejścia w życie). Warunkiem 
wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest bowiem -  zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP -  ich 
ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa (art. 88 ust. 2 Konstytucji RP). 
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stanowi, że ogłoszenie 
aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1) i wskazuje, że akty prawa 
miejscowego ustanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym
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(art. 13 ust. 2). Oznacza to, że brak ogłoszenia przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego stanowi istotne naruszenie prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 
akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach 
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt 
normatywny określi termin dłuższy. Oznacza to, że w akcie prawa miejscowego nie jest niezbędne 
zamieszczenie klauzuli określającej termin jej wejścia w życie. Istotne jest jedynie, aby akt prawa 
miejscowego został skierowany do ogłoszenia (publikacji) we właściwym wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. W  takim przypadku -  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia -  akt prawa miejscowego 
wejdzie w życie na mocy art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych. Jedynie w celu odstąpienia od podstawowej (tj. czternastodniowej) vacatio legis, 
niezbędne jest wskazanie w akcie prawa miejscowego jej dłuższego (albo -  zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy
0 ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w uzasadnionych przypadkach -  
krótszego) terminu.

II

Organ nadzoru stwierdził również istotne naruszenie art. 19 ust. 1 i ust. 2 uzz, polegające na 
niewystąpieniu do reprezentatywnych organizacji związkowych o uzyskanie opinii do projektu uchwały.

W  toku prowadzonego postępowania nadzorczego w ww. pismach Gmina Miejska Lubin 
zaprezentowała stanowisko, że uchwała nie podlega procedurze opiniodawczej przewidzianej w uzz, 
bowiem takiej konsultacji podlegają jedynie akty prawa miejscowego oraz przywołała wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2005 r. (sygn. akt II OSK 333/05). Wskazania wymaga, że 
przywołany wyrok zapadł w całkowicie odmiennym stanie faktycznym i dotyczył uchwały o charakterze 
organizacyjnym, wewnątrz struktury administracyjnej, a tym samym tezy w nim zawarte nie mogły mieć 
znaczenia w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 uzz organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym 
zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu 
ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy. W  myśl ust. 2 tego artykułu, organy 
władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty 
aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, określając 
termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze 
względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg 
terminu na przedstawienie opinii liczy się od następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty, 
następującego po dniu przekazania założeń albo projektu wraz z informacją określającą termin 
przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację 
z prawa jej wyrażenia.

W  świetle powyższego, ustawodawca postanowił o prawie organizacji związkowych, 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego do opiniowania założeń
1 projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Przy czym pojęcie 
aktu prawnego jest pojęciem szerszym niż pojęcie aktu normatywnego. Aktem prawnym jest zarówno akt 
normatywny, jakim jest ustawa, rozporządzenie oraz akt prawa miejscowego oraz akt, który nie ma cech 
aktu prawa miejscowego, np. o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego wydanego w postaci 
uchwały, zarządzenia.

Abstrahując jednakże, od powyższego przedmiotowa uchwała dotyczy interesów pracowniczych, 
czego skutkiem jest obowiązek organu samorządu terytorialnego skierowania projektu uchwały do 
odpowiednich władz statutowych reprezentatywnych organizacji związkowych określając termin 
przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni, czego nie uczyniono. Uprawnienie związków
zawodowych do zaopiniowania zgodnie z art. 19 uzz założeń i projektów aktów prawnych w zakresie
objętym zadaniami związków zawodowych, jest bowiem niezależne od faktu przynależności do związku 
zawodowego osób, na które rozciągną się skutki projektowanego aktu prawnego. Określenie w uchwale 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin, jego obniżenie czy też zwolnienie, jako dotyczące praw 
i interesów określonej grupy ludności wchodzącej w skład danej społeczności lokalnej, mieści się
w zakresie objętymi zadaniami związków zawodowych. Związek zawodowy jest dobrowolną
i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów 
zawodowych i socjalnych (art. 1 ust. 1 uzz). Związki zawodowe reprezentują osoby, o których mowa
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w art. 2 ust. 1 i 3-6, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych (art. 4 uzz). Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu 
korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku (art. 6 uzz).

Skoro udział związków zawodowych w procesie legislacyjnym jest regulowany ustawowo, to 
przypadek pominięcia związków zawodowych w opiniowaniu projektu uchwały organu jednostki 
samorządu terytorialnego stanowi istotne naruszenie prawa w rozumieniu ustawy o samorządzie 
gminnym. Należy podkreślić, że prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne 
wymagania zarówno w aspekcie materialnym, jak i formalnym. W  ramach katalogu formalnych 
warunków podjęcia ważnej uchwały wyróżnić trzeba konieczność przedłożenia projektu aktu prawnego 
do zaopiniowania właściwym podmiotom. O ile przepisy prawa przewidują taki obowiązek w stosunku 
do aktów określonej kategorii, to niewykonanie takiego obowiązku jest równoznaczne z istotnym 
naruszeniem prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności regulacji. Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd 
Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów z dnia 29 listopada 2010 r.(sygn. akt I OPS 2/10).

Prezentowany wyżej pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (vide: 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt II SA/Go 405/15, wyrok 
WSA w Kielcach z dnia 4 października 2012 r. sygn. akt II SA/Ke 551/12, wyrok WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim z 20 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Go 829/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 
28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2329/13, wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OSK 
2961/14 -  opublikowane baza orzeczeń nsa.gov.pl).

Brak wystąpienia Gminy Miejskiej Lubin o opinię związków zawodowych, a tym samym wypełnienia 
ciążącego na niej ustawowego obowiązku, skutkuje stwierdzeniem istotnego naruszenia 
art. 19 ust. 1 i ust. 2 uzz.

Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, jak na wstępie.

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 

Jarosław Obremski
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