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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 

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 ze zmianami) 

 

orzekam 

 

nieważność uchwały Nr XXXV/261/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany 

uchwały Nr XVIII/126/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. dotyczącej 

opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne, których organem 

prowadzącym jest Gmina Pępowo - ze względu na istotne naruszenia prawa. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Rada Gminy Pępowo podjęła uchwałę XXXV/261/2010  

z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/126/2008 Rady Gminy 

Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. dotyczącej opłaty za świadczenie udzielone przez 

przedszkola i oddziały przedszkolne, których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo.  

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały stwierdził, 

co następuje: 

Uchwała została podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.). 

W § 3 przedmiotowej uchwały postanowiono, iż: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 

września 2010 r.”  

Należy uznać, iż przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty za 

świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne, których organem 

prowadzącym jest Gmina Pępowo jest aktem prawa miejscowego w świetle brzemienia art. 94 

i art. 87 ust. 2 Konstytucji, stanowi bowiem źródło powszechnie obowiązującego prawa na 

obszarze działania organu, który ją ustanowił. 

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 

listopada 2008r. (sygn. akt IV SA/Po 426/08), w wyroku z dnia 31 marca 2005 r. (sygn. akt 

IV SA/Po 104/05), Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 

listopada 2005 r. (sygn. akt. I OSKA 971/05), Wojewódzki Sąd Administracyjny  

we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wr 622/07) oraz z dnia 6 

stycznia 2009r. (sygn. akt III SA/Wr 490/08).  

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja o charakterze 

promulgacyjnym w sposób określony w art. 13 oraz art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych niektórych aktów prawnych. 



 

Przepisy te explicite stanowią, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym tj. akty prawa miejscowego 

wchodzą w życie po upływie czternastu dni od daty ich ogłoszenia, chyba że dany akt określi 

termin dłuższy.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Rada Gminy Pępowo nie wykonała 

dyspozycji art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, a przyjęta data jej wejścia w życie  

nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z powodu 

niezgodności z prawem w terminie 30 dni od jego doręczenia. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

Piotr Florek 


