
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.29.2015.JŁ 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Rady Gminy Siemiatycze z dnia 13 marca 2015 r. nr IV/25/2015 w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. 

UZASADNIENIE 

W dniu 13 marca 2015 r. Rada Gminy Siemiatycze podjęła uchwałę nr IV/25/2015 w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru  

20 marca 2015 r. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, to jest 

naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 

poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 182 z późn. zm.). 

Mając to na uwadze w dniu 24 marca 2015 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze. Zgodnie 

bowiem z treścią art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest 

nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż  

30 dni od dnia jej doręczenia. 

W § 3 przedmiotowej uchwały zapisano: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Tym samym 

przewidziano wejście w życie uchwały bez jej publicznego ogłoszenia. 

Jak wynika z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie ww. ustawy organy gminy 

mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych. Należy w pełni 

zgodzić się z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 20 marca 2009 r. 

sygn. akt II OSK 1526/08 (niepubl.): „(...) instytucja gminna, to taka, szczególnego rodzaju, gminna jednostka 

organizacyjna, której zadaniem jest realizacja wynikających z przepisów prawa (ustaw o charakterze prawa 

materialnego) kompetencji, która ma charakter publiczny, tj. ogólnie dostępny dla społeczności lokalnej, 

odróżniający ją od instytucji prywatnych.” 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą statut ośrodka pomocy społecznej należy zatem do kategorii aktów 

prawa miejscowego, albowiem ośrodek pomocy społecznej uznać należy za instytucję gminną w rozumieniu 

art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy ustrojowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia  

11 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 984/10 (Wspólnota 2011/5/44) wskazał, że: „Uchwała o nadaniu statutu 
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miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej jest aktem prawa miejscowego. Adresatami norm ujętych w statucie 

gminnej jednostki pomocy społecznej są nie tylko podmioty wewnętrzne, usytuowane w ramach tej struktury 

administracji publicznej, lecz również określona społeczność lokalna.” 

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie  

(art. 88 ust. 1 Konstytucji RP). Konstytucja wyklucza możliwość wejścia w życie aktu prawnego o charakterze 

normatywnym bez ogłoszenia go w ustawowo przewidzianym trybie. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym stanowi, iż akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały,  

zaś zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa powołana wyżej ustawa o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 42 ustawy). 

Zgodnie z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,  

„w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się (m.in.) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik 

województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy”. Ogłoszenie 

aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe (art. 2 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych). 

Ujmując powyższe ustalenia w kontekście konkretnego przypadku należy stwierdzić, że wskazana uchwała 

Rady Gminy w Siemiatyczach nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane 

przepisy. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, akty prawa miejscowego podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa. 

Przedmiotowa uchwała wymaga więc publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to warunek 

konieczny do wejścia w życie uchwały tej kategorii. Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akt prawa miejscowego powinien przewidywać 

odpowiedni czas wejścia w życie uchwały liczony od dnia opublikowania. 

Na marginesie należy wskazać, że pierwotna uchwała nr XVII/186/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono, jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego – organu nadzoru w terminie 30 dni od jego 

doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 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. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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