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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/382/11

Katowice, dnia 9 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały nr IX/77/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 6 października 2011r. w sprawie nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki, w całości - 
jako sprzecznej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 6 października 2011 r. Rada Gminy Jaworze przyjęła plan 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

Postanowieniem § 3 ust. 1 uchwały przyjęto datę wejścia w życie niniejszego aktu po upływie 14 dni od dnia 
jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Podstawę prawną kwestionowanej uchwały stanowi przepis art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235). Wymieniony wyżej przepis, zgodnie z którym „nadzór 
sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały”, określa wyłącznie 
kompetencję rady gminy do podjęcia uchwały w omawianym przedmiocie. Tym samym wskazana norma prawna 
nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej do wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie 
gminy. 

Zarówno orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i doktryna wyrażają pogląd, że warunkiem 
uznania danego aktu za akt prawa miejscowego jest spełnienie niezbędnych przesłanek wymaganych dla tych 
przepisów. Akt ten musi być wydany przez kompetentny organ, musi zawierać normy o charakterze abstrakcyjnym 
(wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowany do nieokreślonego adresata), wywierający "skutki 
zewnętrzne" oraz musi zostać ogłoszony w sposób określony w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych. Nie mogą zatem być aktami prawa miejscowego akty wewnętrzne ani akty 
skierowane do określonych adresatów. Wyżej wymienionych cech, ze względu na charakter zawartych w niej 
przepisów, nie posiada podjęta przez Radę Gminy Jaworze uchwała Nr IX/77/11 z dnia 6 października 2011 roku. 
Nie rozstrzyga ona bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotę samorządową, lecz 
jest aktem prawnym konkretyzującym sposoby działania gminy, zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych. 
Z tego względu powyższa uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organów gminy oraz 
podporządkowanych gminie podmiotów. 

W ocenie organu nadzoru, jak zaznaczono wyżej, kwestionowana uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego. 
Jednocześnie nie zachodzi żadna sytuacja pozwalająca na zastosowanie w stosunku do przedmiotowej uchwały 
innej normy wynikającej z przepisu art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, jak również nie istnieje 
żaden inny szczególny przepis obowiązującego prawa, który umożliwiałby publikację uchwały w przedmiocie 
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. 

Warunkiem zgodności z prawem podjętego przez organ jednostki samorządu terytorialnego aktu, jest określenie 
terminu jego wejścia w życie. Stwierdzenie jedynie nieważności przepisu § 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały, 
spowodowałoby, że powyższa uchwała nie zawierałaby przepisu określającego tryb jej wejścia w życie, a tym 
samym byłaby niezgodna z prawem. 
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Z uwagi na wykazane uchybienia stwierdzenie nieważności uchwały nr IX/77/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 
6 października 2011r. w całości, jest uzasadnione i konieczne. 

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 Gminy Jaworze 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 

 

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Prawnego 

Krzysztof Nowak


