
                                      

WOJEWODA   ŚLĄSKI Katowice, dnia 3 marca 2010 r.    

 NP/IV/0911/72/10

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

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

stwierdzam nieważność

uchwały Nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie 

określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i  placówek  oświatowych,  dla  których organem prowadzącym jest  Miasto  Jastrzębie  Zdrój  oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania w części określonej w § 4 ust. 7  – jako niezgodnej z art.72 

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

z późn. zm.).

Uzasadnienie
 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój na sesji w dniu 28 stycznia  2010 roku podjęła uchwałę 

w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznanych  w  ramach   pomocy  zdrowotnej  dla 

nauczycieli  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Miasto 

Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Przedmiotowa uchwała ma walor przepisu powszechnie obowiązującego w rozumieniu 

art.  40  ust.  1  ustawy o  samorządzie powiatowym, a  tym  samym  z  normatywnego  charakteru 

przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedynie na podstawie 

i w granicach upoważnienia ustawowego, co oznacza, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje 

nieznajdujące  uzasadnienia  w normie  zawierającej  delegację  ustawową.  W tym miejscu  należy 

przywołać  pogląd  wyrażony  w  uzasadnieniu  orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia 

5  listopada  1986  r.,  iż  upoważnienie  ustawowe  podlega  zawsze  ścisłej,  literalnej  wykładni; 

domniemanie  objęcia  upoważnieniem  materii  w  nim  niewymienionych  w  drodze  np.  wykładni 

celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzecz. TK z 05.11.1986 r., U 5/86, OTK 

1986/1/1).



W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi 

istotne  naruszenie  prawa. Rada obowiązana  jest  przestrzegać zakresu udzielonego przez  ustawę 

upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego 

upoważnienia zawężać i przekraczać.

Za pozostające poza  delegacją  ustawową należy uznać  przepis  § 4 ust.  7,   którym 

postanowiono, iż  komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

3  członków  komisji.  Możliwość  ustalenia  zasad  obrad  komisji  nie  mieści  się  bowiem 

w kompetencjach Rady Miasta. 

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie  nieważności  przedmiotowej 

uchwały we wskazanej części jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie  nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie  30 dni od 

dnia jego doręczenia.
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