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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/217/11

Katowice, dnia 20 maja 2011 r.

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 X/140/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, w częściach określonych w § 3 uchwały 
w zakresie słów „z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 roku” oraz § 23 załącznika do uchwały, 
jako sprzeczne z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 

Uzasadnienie 

Rada Miasta przedmiotową uchwałą, działając m.in. na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, nadała Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. 
W § 3 podjętej 28 kwietnia 2010r. uchwały ustalono, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 maja 
2011r. 

Powołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie 
gminnym zawiera delegację do wydania aktu prawa miejscowego regulującego organizację 
urzędów i instytucji gminnych. 

Przepis art. 88 Konstytucji RP kształtuje wymóg ogłaszania aktów prawa miejscowego, 
warunkujący możliwość wejście ich w życie, odsyłając jednocześnie do przepisów rangi 
ustawowej, określających zasady i tryb publikacji takich aktów, tj. ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Akty normatywne, zawierające przepisy 
powszechnie obowiązujące, wchodzą w życie - stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 powołanej 
wyżej ustawy - po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym, chyba że dany 
akt określi termin dłuższy. 

Kwestionowana w postępowaniu nadzorczym regulacja § 3 uchwały zakłada w istocie 
nadanie mocy wstecznej zawartym w niej przepisom powszechnie obowiązującym. Dotrzymanie 
przyjętego terminu wejścia w życie uchwały nie jest możliwe. Zbyt krótki okres, dokładnie 
3 dniowy, wyznaczony przez Radę pomiędzy datą podjęcia uchwały a datą nabycia mocy 
obowiązującej, pozbawia możliwości jej publikacji i wejścia w życie zgodnie z ustawowym 
terminem 14 dniowym. 
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Tym samym uchwałę nr X/140/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. ze 
względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej 
nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 
1) Rada Miasta Mysłowice 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 
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