
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 65/2016 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

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

poz. 446) 

stwierdzam nieważność 

uchwały nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin. 

 

Uzasadnienie  
 

W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Szubinie działając na podstawie art. 90t ust. 1 i 2 ustawy 

z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), podjęła powyższą uchwałę. 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 17 czerwca 2016 r. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 90t ust. 1 pkt 1 i 2 jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 

regionalne lub lokalne programy wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Szubinie w § 1 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Zgodnie natomiast z § 4 uchwały Rada postanowiła, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała przyjęta na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty ma jedynie charakter programowy i nie jest aktem generalnym, powszechnym i abstrakcyjnym, a tym 

samym nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przedmiotowa uchwała jest tzw. aktem 

kierownictwa wewnętrznego. Nie rozstrzyga ona bezpośrednio o obowiązkach i prawach podmiotów 

tworzących wspólnotę samorządową. 

Należy wskazać, że aktem prawnym mającym przymioty prawa miejscowego, będzie uchwała podjęta przez 

Radę Miejską na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jednakże dopiero po przyjęciu przez radę 

gminy, na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy, programu wspierania edukacji. Ustawodawca w pierwszej 

kolejności zobowiązał bowiem jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia dokumentu programowego, 

będącego aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie wspierania 

edukacji. Dopiero w oparciu o dany program organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny 

określić warunki, zakres oraz tryb udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. 

Zawiadomieniem z 12 lipca 2016 r. znak: WNK.IV.4131.105.2016.JB organ nadzoru wszczął postępowanie 

nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie w piśmie z 14 lipca 2016 r. znak: WEiS 4462.11.2016 

poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szubinie zostanie podjęta uchwała zmieniająca 

w/w uchwałę w zakresie rezygnacji z publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Argumentem przemawiającym za koniecznością unieważnienia przedmiotowej uchwały jest fakt, iż 

niniejsza uchwała nie jest aktem prawa miejscowego a została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 lipca 2016 r.

Poz. 2660



Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. poz. 2027. Wobec powyższego należy wydać 

rozstrzygnięcie nadzorcze aby wyeliminować ją z obrotu prawnego. 

Zgodnie z przepisem art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, nadzór nad działalnością gminną sprawowany 

jest na podstawie zgodności z prawem. Organ nadzoru bada zgodność uchwał rad gmin i zarządzeń organów 

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak na wstępie. 

Na powyższe rozstrzygnięcie przysługuje prawo wniesienia skargi za pośrednictwem Wojewody do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Wicewojewoda 

Józef Ramlau 
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