
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.332.2016.21 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 września 2016 r. 

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

poz. 446)  

orzekam 

nieważność uchwały Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Ryczywół. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia 

centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Ryczywół została doręczona Wojewodzie 

Wielkopolskiemu 23 sierpnia 2016 r. 

Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 10b ust. 2 i art. 10a pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 ust. 9 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) oraz art. 53 ust. 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 

Mocą § 4 przedmiotowej uchwały ustanowiono, iż podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził co następuje : 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 r. (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               

21.01.2009 r., 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). Każda norma kompetencyjna musi być więc tak realizowana, aby nie naruszała 

innych przepisów ustawy. Realizując kompetencję organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne 

zawarte w danym upoważnieniu. Norma kompetencyjna powinna być interpretowana w sposób ścisły, 

literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz 

wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (por. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 

listopada 1986 r., U 5/86, OTK 1996, nr 1, poz. 1). 

W myśl przepisu art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (teks jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy, w tym statut gminy, 

statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,  obwieszczenia o wygaśnięciu 

mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu rady gminy, inne akty prawne, 
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informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.  Przepis art. 

94 Konstytucji RP  stanowi, iż  organy samorządu na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w 

ustawie mogą ustanawiać akty prawa miejscowego obowiązujące  na obszarze działania tych organów. 

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. W myśl cytowanego przepisu 

Konstytucji uchwały organów samorządu terytorialnego, które zawierają normy generalne i abstrakcyjne, 

powszechnie obowiązujące, mogą być traktowane jako akty prawa miejscowego. Charakter generalny mają 

te normy, które określają adresata poprzez wskazanie cech, nie zaś poprzez wymienienie ich z imienia 

(nazwy). Abstrakcyjność natomiast normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone 

postępowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej 

konkretnej sytuacji. Powszechne obowiązywanie oznacza zaś prawną możliwość regulowania postępowania 

wszystkich kategorii adresatów prawa i obywateli, organów państwowych, osób prawnych, organizacji 

społecznych. Zdaniem organu nadzoru powyższego kryterium nie spełnia uchwała Nr XIX/148/2016 Rady 

Gminy Ryczywół. Uchwała w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych 

Gminy Ryczywół nie należy do aktów prawa powszechnie obowiązującego, ze swej istoty stanowi ona akt 

normatywny o charakterze wewnętrznym i nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Uchwałę tę należy uznać za akt wiążący wyłącznie jednostkę obsługującą (funkcjonujący w strukturze 

Urzędu Gminy w Ryczywole – Referat Oświaty)  i jednostki obsługiwane. Zawarte w przedmiotowej 

uchwale przepisy oddziałują wyłącznie na sferę praw i obowiązków wskazanych w nich samorządowych 

jednostek organizacyjnych i nie są kierowane na zewnątrz,  stąd też nie podlegają publikacji w powyżej 

wymienionym publikatorze. 

Mając na uwadze powyższe wydanie niniejszego rozstrzygnięcia  jest w pełni uzasadnione. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem 

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Zbigniew Hoffmann 
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