
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

Nr NK-I.4131. 107.201 4.AKop

z dnia 25 sierpnia 2014 r

Rada Gminy Deszczno

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 
z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Deszczno Nr LVIII/447/2014 
z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu ,,Karta Mieszkańca Gminy Deszczno” w części § 6 ust.1.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 lipca 2014r. Rada Gminy Deszczno podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
,,Karta Mieszkańca Gminy Deszczno". Uchwałę doręczono organowi nadzoru dnia 1 sierpnia 2014 r.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, iż § 6 ust. 1 uchwały istotnie narusza 
art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1772 ze zm.).

Rada Gminy w ww § 6 ust.1  uchwały postanowiła, że "uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego". Zapis ten stanowi przekroczenie ustawowego upoważnienia zawartego 
w art. 13 pkt 2 i 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 
W wymienionym artykule ustawodawca postanowił, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się 
m.in. akty prawa miejscowego stanowione przez organy gmin oraz inne akty prawne, informacje, komunikaty, 
obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Podkreślić należy, iż żaden inny przepis 
ustawy szczególnej nie nakłada obowiązku publikacji wskazanej uchwały w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym.

Organ nadzoru sygnalizuje, że akty prawa miejscowego są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, 
chociaż zasięg ich terytorialnego obowiązywania jest ograniczony. Określają one adresata w sposób generalny 
i potencjalny na danym terenie i jest nim każdy, kto znajdzie się w prawem przewidzianej sytuacji, a tym 
samym - jako taki - podlegać może oddziaływaniu aktu prawa miejscowego. Adresat normy prawnej zawartej 
w akcie prawa miejscowego jest zatem określony w sposób potencjalny, generalny i abstrakcyjny. Wskazać 
przy tym należy, iż kwalifikacja danego aktu prawa powszechnie obowiązującego musi być przeprowadzona 
przy uwzględnieniu jego cech materialnych i formalnych. Z samego faktu podjęcia uchwały przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie można jeszcze wywodzić, że mamy do czynienia z aktem 
prawa miejscowego. Wyróżnić bowiem można w działalności rady gminy trzy kategorie uchwał: pierwsze 
będące aktami prawa miejscowego, drugie będące aktami prawa wewnętrznie obowiązującego oraz trzecie 
o znamionach aktów indywidualnych.

Uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia  Programu ,,Karta Mieszkańca Gminy Deszczno” nie ustanawia 
w ocenie organu nadzoru, przepisów powszechnie obowiązujących. Uchwała taka jest aktem kierownictwa 
wewnętrznego, to jest dotyczy wyłącznie działalności organu, do którego została skierowana, a jej adresatem 
nie są świadczeniobiorcy, a organ wykonawczy. Z przedmiotowej uchwały nie wynikają konkretne prawa , bądź 
obowiązki dotyczące mieszkańców Gminy Deszczno. Gmina wyraża jedynie wolę pośrednictwa w działaniach 
pomiędzy mieszkańcami a podmiotami zamierzającymi preferencyjnie traktować osoby zamieszkałe w Gminie 
Deszczno. Podmioty o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić do programu zawierając porozumienie z Gminą 
(§ 3ust. 2 zdanie 1 uchwały).

Skoro przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, nie jest również takim aktem, którego 
obowiązek ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wynika z przepisów szczególnych, to brak jest 
podstaw do ogłoszenia jej w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tym samym Rada Gminy Deszczno 
stanowiąc o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym wymienionej na wstępie uchwały istotnie 
naruszyła prawo tj. przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Mając powyższe na uwadze należało orzec, jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem 
Wojewody Lubuskiego.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru 

i Kontroli

Teresa Kaczmarek
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