
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.27.2016 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446) 

stwierdza się nieważność 

uchwały nr XXI/23/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 21 marca 2016 r. Rady Gminy Nowa Słupia podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIX/14/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w Gminie Nowa Słupia 

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta 

z istotnym naruszeniem prawa. W § 4 uchwały wskazano, że uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach, innych 

formach wychowania przedszkolnego i szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia. Wskazania 

wymaga, iż prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno 

w aspekcie materialnym, jak również i formalnym. W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej 

uchwały wyróżnić można także prawidłowe określenie jej wejścia w życie. Podstawą do zakwestionowania 

legalności ww. uchwały jest właśnie fakt braku określenia terminu jej wejścia w życie. Wyjaśnić należy, że 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 88 stanowi, że warunkiem wejścia w życie aktu prawa 

miejscowego jest jego ogłoszenie na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie. Zgodnie z art. 42 ustawy 

o samorządzie gminnym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2016.296). Zgodnie 

natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 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. W uzasadnionych przypadkach 

akty normatywne z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli 

ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego, nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień 

ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). 

W § 4 uchwały zapisano jedynie, że akt ten podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że podjęta uchwała stanowi akt prawa miejscowego, to w uchwale 

bezwzględnie winien znaleźć się zapis o jego wejściu w życie nie na skutek ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym, lecz o wejściu w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym, 

skoro nie wskazano dłuższego terminu wejścia tego aktu w życie. Zakwestionowana uchwała jest aktem 

normatywnym skierowanym do ogółu obywateli, dlatego też kwestia, kiedy wejdzie w życie nie powinna 

budzić wątpliwości. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Poz. 1448



Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia. 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

Agata Katarzyna Wojtyszek 
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