Wroclaw, I I grudnia 2017 r.
WOJEWODA DOLNOSLASKI
NR NK-N.4131.28.J7.20r7.MS6

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE
Dzialajqc na podstawie art.9l ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017 r. poz. 1875 ze zm.)

sfwierdzam niewa2noS(

96.

we fragmencie: ,,(...) po uplywie 14 dni od dnia ogloszerria

nr

Dzienniku Urzgdowym Wojewddtwa

Dolnoilqskiego" uchwaly nr X.Lllll4lZll7 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 2S listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szeScioletniej Szkoly Podstawowej Nr 6 im.
Tadeuszr Ko5ciuszki w Glogowie w o6mioletniq Szkolg Podstawowq Nr6im. Tadeusza Ko3ciuszki
w Glogowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Ko3ciuszki w Glogowie.

Uzasadnienie
28 listopada 2017 r. powoluj4c sig m.in. na art. llTust. l, ust.4 iust.5 ustawy zdnia
r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawg - Prawo oswiatowe (Dz.U. 22017 r. poz.60 ze zln.)
oraz art.88 ust. l, ust.2 iust.7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oriwiatowe (Dz. U. 22017 t. poz.59),
Rada Miejska w Glogowie podjgla uchwalg nr XLlll/412117 w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia
dotychczasowej szeScioletniej Szkoly Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza KoSciuszki w Glogowie

Na sesji dnia

14 grudnia 2016

w o5mioletniq Szkolg Podstawow4 Nr 6 im. Tadeusza KoSciuszki w Giogowie oraz nadania statutu Szkole
Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza KoSciuszki w Glogowie, zwan4 dalej tak2e uchwal4.
Uchwala wplyngla do Organu Nadzoru w dniu 7 grudnia 2017 r.

W trakcie analizy przedmiotowej uchwaly Organ Nadzoru uznal, iL $ 6 we fragmencie: ,,(...)po
uplywie lldni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urxgdowym lYojewddTtwa Dolnoilqskiego" podigto
z istotnym naruszeniem art. 13 pkt 2 i art. 13 pkt 10 ustawy z 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w
normatywnych i ni€kt6rych innych akt6w prawnych (Dz. U.z20l7 r. poz.1523 ze zm.).

W

kwestionowanym fragmencie uchwaly Rada Miejska w Clogowie uzale2nila wejScie w rycie

przyjgtego aktu od uplywu l4-dniowego terminu liczonego od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dmva DolnoSl4skiego.
Obowiqzek opublikowania w wojew6dzkim dzienniku urzgdowym uchwaly rady gminy Ustawodawca
przewidzial w szczeg6lno5ci w sytuacjach, gdy ma ona charakter aktu prawa miejscowego
(art. 13 pkt 2 ustawy o oglaszaniu akt6w normarywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych) oraz gdy
stano\vi4 tak przepisy szczeg6lne (art. 13 pkt l0 ustawy o oglaszaniu akt6w normafywnych i niekt6rych
innych aktow prawnych). Pozostale przypadki przewidziane w art. 13 ustawy o oglaszaniu akt6w
normatywnych i niektorych innych akt6w prawnych nie znajd4 zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

Charakter analizowanej uchwaly nie pozwala przyj4{ iz stanowi ona akt prawa miejscowego.
W orzecznictwie s4d6w administracyjnych powszechnie przyjgto poglqd, 2e akt prawa miejscowego to taki
akt, kt6ry zzwiera co najmniej jednq normg o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (wyrok Naczelnego
S4du Administracyjnego zdnia l8lipca 2006 r., sygn. akt IOSK 669/2006, Lex Polonica nr 1116822).
O generafno6ci uchwaly decyduje fakt oke5lenia przez otgan stanowiqcy jednostki samorz4du
terytorialnego adresata uchrvaly w spos6b generalny. Natomiast abstrakcyjno5i przepis6w uchwaly, to nic
innego, jak moZliwoSi wielokotnego stosowania jej przepis6w. W przypadku organ6w gminy, wydawane
przez nich akty prawa miejscowego nakladaj4 najczg5ciej na oznaczonych rodzajowo czlonk6w
spoleczno(ci lokalnej obowiqzek oznaczonego zachowania siQ w sytuacjach wskazanych w takich
przepisach. Stosownie do stanowiska wyrazonego przez Wojew6dzki Sqd Administracyjny w Poznaniu,
w wyroku z dnia 10 wrze(nia 2008 r. (lV SA/Po 256108), akt prawa miejscowego, b9d4c 2r6dlem prawa
powszechnie obowi4zuj4cego, musi zawierad wypowiedzi *ryznaczzlqce adresatom pewien spos6b
zachowania, ti. zawiera(, zakazy, nakazy lub uprawnienia. Ponadto, jak przyjqto w wyroku Naczelnego S4du
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Administracyjnego z dnia 12 pa2dziemika 2005 r. 0l osK 134/05 oNSAiwsA 2006ls poz. t37), akt prawa
miejscowego powinien zawiera6 regulacjg praw i obowiqzk6w podmiot6w znajduj4cych sig na zewngtrz
administracji.
Tymczasem uchwala Rady Miejskiej w Glogowie nie zawiera cech aktu generalnego i abstrakcyjnego.
Uchwala w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoiy podstiwowej
Nr 6 im. Tadeusza Kosciuszki w Glogowie w osmioletni4 szkolg podstawow4 Nr 6 im. Tadeusza
Koiciuszki w Glogowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kojciuszki
w Glogowie ma jednorazowe zastosowanie i skonsumuje sig poprzez jednorazowy akt nadania. Brak jest
cech abstrakcyjnosci aktu prawnego. Badana uchwala jest aktem prawnym skierowanym do wewngtrznej
struktury organizacyjnej gminy iszkoly. Jej tre5i koncentruje sig na kwestiach organizatyjnych zwi4zanych
z organizacjq i funkcjonowaniem szkoly.

R6wnie2 2aden z przepis6w ustaw Prawo oiwiatowe i przepisy wprowadzajqce ustawg - prawo
oswiatowe nie stanowi podstawy do publikacji uchwaly w Dzienniku urzgdowym wojew6dztrva
Dolnoslqskiego. Arfykul I 17 ustawy Przepisy wprowadzajqce ustawg - prawo oswiatowe upowaznia Radg
Miejskq jedynie do podjqcia uchwaly stwierdzaj4cej przeksztalcenie szkoly. Nie stanowi podstawy do
publikacji tej uchwaly w Dzienniku Urzgdowym wojew6dawa Dolnoslqskiego. Ta'kze przepis
art.88 ustawy Prawo oSwiatowe, odnosz4cy sig do aktu zalozycielskiego i statutu szkoly nie stanowi
szczeg6lnej podstawy do publikacji uchwaly. Podstawy do publikacji uchwaty nie mo2na tak2e wywieSi
z art. l8 ust. 2 pkt l5 ustawy o samorz4dzie gminnym.
Tym samym, powolane przepisy nie zawieraj4 normy upowazniaj4cej Radg Miejsk4 do podejmowaria
akt6w prawa miejscowego. Nie istnieje takze inny przepis szczeg6lny, w kontekscii *y.ogu *ik-un.go

w art.

13

pkt

l0ustawy

o oglaszaniu

akt6w normatywnych iniekt6rych innych akt6w p.u*nych,

wymagajqcy ogloszenia w wojew6dzkim dzienniku urzgdowym uchwal dotycz4cych statutu szkory.
Ze wzglgdu na powyzsze, orzeczolo jak w sentencji.

. od .niniejszego rozstrzygnigcia przysluguje prawo wniesienia skargi
Administracyjnego we wroclawiu za posrednictwem organu nadzoru -w terminie 30 dni od dnia jego dorgczenia.

do wojew6dzkiego

S4du

wojewoiy Dolnoll4skiego

Zgodnie zart.92 ustawy o samorz4dzie gminnym shvierdzenie przez organ nadzoru niewa2nodci
uchwaly organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakesii objgtym stwierdzeniem

niewa2noici, z dniem dorgczenia rozstrzygnigcia

n

adzorczegot.

Wojewoda Dolno5l4ski

Pawel Hreniak
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