
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.151.2018.20 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) 

orzekam 

nieważność uchwały Nr LVI/286/2018 Rady Gminy Ceków – Kolonia z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 

– ze względu na istotne naruszenie prawa. 

Uzasadnienie  

Uchwała Nr LVI/286/2018 Rady Gminy Ceków – Kolonia z 14 marca 2018 r. w sprawie: przekształcenia 

Szkoły Podstawowej w Kosmowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego została podjęta 

na podstawie: art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). 

Uchwałę doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 26 marca 2018 r. 

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

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została  ona wydana z istotnym 

naruszeniem art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) poprzez przyjęcie w § 4 uchwały, iż wchodzi ona w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

W świetle art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę 

i organy administracji niezespolonej; akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, 

organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; statuty związków 

międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo – gminnych; statuty 

związków metropolitalnych; akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego 

stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; wyroki sądu administracyjnego 

uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji 

niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy; porozumienia w sprawie 

wykonywania zadań publicznych zawarte: między jednostkami samorządu terytorialnego, między 

jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; uchwały budżetowe gminy, 

powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu, województwa; 

obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku 

województwa, rady powiatu lub rady gminy; rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa 

miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego; statut  urzędu wojewódzkiego; inne 

akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 3449



Zdaniem organu nadzoru rada gminy bezzasadnie przyjęła, iż taka uchwała podlega obowiązkowej 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, bowiem podjętej uchwały nie sposób 

zaliczyć do aktów wymienionym w ww. przepisie. Nie istnieje również żaden przepis szczególny, który 

obligowałby organ stanowiący do jej ogłoszenia w takim dzienniku. Stąd też organ nadzoru stwierdził, że 

rada nie mogła skierować uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Tym samym konieczne było stwierdzenie nieważności całej uchwały i wyeliminowanie jej z obrotu 

prawnego. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w 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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