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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.10.2022.A.Łab

z dnia 13 stycznia 2022 r.

Rada Gminy Siedlisko

     Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

stwierdzam nieważność

    § 7 uchwały Nr XXII/220/2021 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad 
przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w zakresie zwrotu "i podlega 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego".

Uzasadnienie

   Na sesji w dniu 21 grudnia 2021 Rada Gminy Siedlisko podjęła uchwałę w sprawie zasad 
przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. W podstawie prawnej uchwały 
wskazano przepisy art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834).

     Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 grudnia 2021 r.

   W toku badania legalności przedmiotowego aktu, organ nadzoru stwierdza, iż  § 7 w części 
dotyczącej zwrotu "i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego" 
istotnie narusza prawo, tj. art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, dalej 
u.o.a.n.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy 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, natomiast zgodnie z 
art.13 ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, 
w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków 
powiatowo-gminnych;
3a) statuty związków metropolitalnych;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i 
organy administracji niezespolonej;
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5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego 
przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ 
powiatu i organ gminy;
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej;
7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy, powiatu i województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu 
sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki 
samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią 
przepisy szczególne.

Organ nadzoru wskazuje, że kwestionowana uchwała nie może zostać zakwalifikowana do żadnego z 
aktów podlegających publikacji, o których mowa w art. 13 u.o.a.n., jak również żaden inny przepis o 
charakterze powszechnie obwiązującym nie nakazuje jej publikacji. Nie może być w szczególności 
uznana za akt prawa miejscowego, gdyż jest jedynie przepisem wewnętrznym, albowiem dotyczy 
tylko radnych (wewnątrz układu organizacyjnego gminy), a nie nieograniczonego kręgu adresatów 
oraz reguluje jedną z kwestii związanych z wykonywaniem powierzonych im czynności. Nie 
wkracza ona w sferę praw i obowiązków mieszkańców gminy normując zagadnienie wyłącznie w 
obrębie organizacji gminy (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 7 kwietnia 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 
970/07, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1701/15, wyrok 
WSA w Bydgoszczy dnia 14 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 727/17, wyrok WSA w Opolu z dnia 6 
grudnia 2018 r. II SA/Op 351/18, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r. sygn. IV SA/Po 
292/19).

    Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności § 7 uchwały w części dotyczącej  jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego.

                                                                                  Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
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Paweł Witt

Dyrektor  

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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