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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14  lipca  2010 r.  

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

z  2001 r.  Nr  142,  poz. 1591 z późn. zm.) 

 

orzekam 

 nieważność Nr LX/364/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 08 czerwca 2010  

roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/560/2002 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału 

gminy na obwody głosowania, zmienionej uchwałą Rady Nr LVIII/424/2006 z dnia 31 maja 

2006 roku - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 08 czerwca 2010  roku   Rada Miejska w Swarzędzu uchwałą nr LX/364/2010 

dokonała zmian w utworzonych obwodach głosowania.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 16 czerwca 2010 roku. 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w 

zw. z art. 30 ust. 2 i  art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 

ze zm.) 

W § 4  ww. uchwały postanowiono, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w 

sposób zwyczajowo przyjęty.  

 Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził  

co następuje: 

 Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 

1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej  działają na podstawie i 

w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie 

podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy 



działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; 

przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami 

regulującymi procedurę podejmowania uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 

21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 

1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098). 

 W myśl przepisu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa uchwałę rady gminy o utworzeniu 

obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały 

przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Zdaniem organu 

nadzoru, z powyższej regulacji wynika, iż wejścia w życie uchwały w sprawie utworzenia 

obwodów głosowania nie można wiązać z jej ogłoszeniem w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Przepis art. 30 ust. 3  Ordynacji Wyborczej stanowi przepis szczególny do art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 68, poz. 449). Uchwała w sprawie 

utworzenia obwodów głosowania wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

Piotr Florek 


