ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.229.2019.TDOM
z dnia 7 listopada 2019 r.
Rada Gminy w Trzebiechowie
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r., poz. 506 j.t.) stwierdzam nieważność §3 uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w
Trzebiechowie.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 września 2019 r. Rada Gminy w Trzebiechowie podjęła uchwałę w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Trzebiechowie. Uchwała doręczona
została organowi nadzoru w dniu 8 października 2019 r.
W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że uchwała
podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
Zgodnie z ww. przepisem w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego
stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa,
powiatu i gminy.
Kwestionowana uchwała została podjęta na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) zwanej dalej
"ustawą", który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza
zakończenie jego działalności.
Kwalifikacja danego aktu do aktów 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. Jedynie charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji
prawnej adresatów mają przesądzające znaczenie dla kwalifikacji danego aktu, jako aktu prawa
miejscowego. Innymi słowy, jeżeli akt prawotwórczy (uchwała rady gminy), zawiera co najmniej jedną
normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest to akt prawa miejscowego (wyrok
NSA z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt ).
Odnosząc powyższe do badanej uchwały stwierdzić należy, iż nie spełnia ona wymogów, które
pozwoliłyby na jej zakwalifikowanie jako aktu prawa miejscowego. Stosownego zastrzeżenia w tym
zakresie nie uczynił sam ustawodawca, a dokonana przez organ nadzoru ocena charakteru norm
zawartych w ww. uchwale prowadzi do wniosku, iż nie zawiera ona żadnej normy o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym, nie nakłada na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej
obowiązku oznaczonego zachowania się w sytuacjach w niej określonych. Ma ona jedynie charakter
wewnętrzny, sprowadzający się do określenia relacji pomiędzy organem administracji oraz jednostką
podległą jej organizacyjnie. Uchwała, podejmowana na podstawie ww. art. 127 ust. 2 ustawy, w
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum ma jednorazowe zastosowanie, potwierdzające
zaistniały stan rzeczy, tj. zakończenie działalności danej placówki. Dodać należy, iż pomimo że żaden
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przepis prawa nie określa szczegółowych zasad stanowienia przepisów prawa miejscowego, analiza
zapisów kwestionowanej uchwały, w kontekście charakterystycznych cech aktu prawa miejscowego, nie
pozwala na jej zakwalifikowanie do tego rodzaju aktów, a tym samym co do zasady, powinna ona wejść
w życie z dniem podjęcia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż badana uchwała nie jest aktem prawa miejscowego zatem
nie podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, tym samym zasadnym jest
wyeliminowanie z obrotu prawnego § 3 badanej uchwały.
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
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 doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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.

Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak

Id: 95D2A139-9A3F-4F11-9E0D-59D36FD3DE1A. Podpisany

Strona 2

