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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/424/11

Katowice, dnia 2 grudnia 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 XIV/88/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2011r. w sprawie 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu w całości 
jako sprzecznej 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 2011r., nr 197, poz. 1172). 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 27 października 2011r. Rada Gminy Tworóg podjęła uchwałę w sprawie 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu. Jako 
podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2011r. Nr 112, poz. 654). Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 
4 listopada 2011r. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Tworóg zatwierdziła zmiany w Statucie w brzmieniu 
przyjętym uchwałą Nr VI/2011 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej z dnia 6 października 2011r. Dołączona do uchwały Rady Gminy uchwała Rady 
Społecznej SP ZOZ zakładała zmianę statutu zakładu opieki zdrowotnej m.in. poprzez wykreślenie 
w rozdziale II, w § 7, w pkt 2 tiretów: „chirurgii ogólnej” „kardiologii” oraz „urologii”, a także 
wykreślenie w rozdziale III w § 18 w pkt 1.1. tiretów: „Poradnia chirurgii ogólnej”, „Poradnia 
kardiologiczna”, „Poradnia urologiczna”. 

Zdaniem organu nadzoru umieszczenie powyższych zapisów powoduje ograniczenie 
działalności zakładu opieki zdrowotnej w dziedzinach chirurgii ogólnej kardiologii oraz urologii 
poprzez likwidację odpowiednich poradni. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, uchwały w sprawie likwidacji części SP ZOZ stanowią 
akt prawa miejscowego, bowiem zostają podjęte przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego i zawierają w swojej treści normy generalne i abstrakcyjne (por. Wyrok NSA z dnia 
17 marca 2011r., sygn. akt II OSK 2393/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 
Zatem podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po upływie 
co najmniej czternastu dni. W związku z tym, że Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej również zawiera normy generalne i abstrakcyjne, a także uprawnienia dla mieszkańców 
gminy, toteż każda zmiana Statutu wymaga ogłoszenia w dzienniku urzędowym i wejść w życie po 
upływie czternastu dni od opublikowania. Wobec powyższego uchwała w sprawie zmiany statutu, 
która de facto ogranicza działalność Zakładu poprzez likwidację niektórych poradni, również 
stanowi akt prawa miejscowego. 
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Tymczasem pkt 3 przedmiotowej uchwały stanowi, iż „uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia”, co stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym akty normatywne, zawierające przepisy 
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 

Tym samym uchwałę nr XIV/88/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2011r. ze 
względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej 
nieważności w całości 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. 
 

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

Krzysztof Nowak

Otrzymują: 
1) Rada Gminy Tworóg 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 


