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ROZSTRZYGNI ĘCIE NADZORCZE 

 
 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
 
 

orzekam 
 

 
nieważność § 3 uchwały Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.  
w sprawie zmiany uchwały XXXV/327/10 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 
2010r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto  
i Gminę Pleszew płatnego parkowania  - ze względu na istotne naruszenie prawa. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. została 
doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 maja 2011 r. 

Jako podstawę prawną powołano przepis art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
ze 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 ze zm.).  
 

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały – organ nadzoru 
stwierdził, co następuje:  
 
 Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Pleszewie zmieniła uchwałę  
Nr XXXV/327/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia 
przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. 
Wymieniona uchwała, jako akt prawa miejscowego, weszła w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2010 r. 
 Zgodnie z treścią art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 95) 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. 



  

 Tymczasem uchwała zmieniająca weszła w życie z dniem podjęcia a więc  
z pominięciem trybu obowiązującego dla aktów prawa miejscowego.   
 
 Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest stwierdzenie nieważności § 3 uchwały 
w części dotyczącej wejścia w życie uchwały.  
  
 
 
 Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty 
jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 
 
 

Wojewoda Wielkopolski 
Piotr Florek 


