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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.86.2021.TDom

 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Rada Gminy Przytoczna

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXI.172.2021  Rady Gminy Przytoczna z dnia  27 maja 2021  r. w sprawie 
wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna, w części dotyczącej §6 w 
zakresie zwrotu "podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i".

Uzasadnieni

       Na sesji w dniu  27 maja 2021 r. Rada Gminy Przytoczna podjęła uchwałę w sprawie wspólnej 
obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 
 których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna. 

        Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 czerwca 2021 r.

        W toku badania legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że ww. uchwała 
podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 4 ust. 1 i 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 z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

       Badaną uchwałą Rada Gminy postanowiła o zorganizowaniu  wspólnej obsługi w ramach 
Urzędu Gminy dla  jednostek wymienionych w §3 uchwały. W ocenie organu nadzoru organ 
stanowiący błędne uznał, że uchwała ta stanowi akt prawa powszechnie obowiązującego i jako taki 
wymaga publikacji w oficjalnym urzędowym publikatorze. 

        Cechami wyróżniającymi uchwały będące aktami prawa powszechnie obowiązującego od 
pozostałych uchwał stanowionych przez rady gmin, jest ich generalny i abstrakcyjny charakter oraz 
to, że ich postanowienia wpływają na realizację publicznych praw adresatów oraz mogą stanowić 
podstawę wydania decyzji administracyjnych wobec różnych podmiotów. W doktrynie i judykaturze 
utrwalił się pogląd, w myśl którego akty prawa miejscowego mają charakter aktów 
administracyjnych generalnych, zawierających abstrakcyjne normy prawne, o powszechnej mocy 
obowiązującej na określonej części terytorium państwa (ograniczonej w zakresie terytorialnym do 
obszaru działania organu tworzącego dany akt), wydanych przez organy samorządu terytorialnego.
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        W ocenie organu uchwała podjęta na podstawie art. 10a i 10b ustawy o samorządzie gminnym 
jest aktem kierownictwa wewnętrznego, którym wskazuje się jednostkom organizacyjnym gminy, 
podmiot obsługujący je oraz zakres tej obsługi. Uchwała taka nie stanowi o organizacji 
poszczególnych jednostek obsługiwanych ani też jednostki obsługującej. Kwestionowana uchwała 
nie jest aktem, który tworzy prawa i obowiązki mieszkańców, co jest elementem niezbędnym do 
zakwalifikowania danego aktu do aktów prawa miejscowego. Z kolei  oznacza to, że brak jest 
również podstaw od publikacji uchwały w urzędowym publikatorze. Ponadto należy stwierdzić, że 
kwestionowana uchwała nie może zostać zakwalifikowana do żadnego z aktów podlegających 
publikacji, o których mowa w art. 13 ustawy.

       Resumując stwierdzić należy, że oceniana uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, 
który nie podlegał publikacji i który - co do zasady - wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada 
Gminy, zaliczając zatem zaskarżoną uchwałę do aktów prawa miejscowego, naruszyła w sposób 
istotny  art. 4 ustawy, zgodnie z którym w dziennikach urzędowych ogłaszane są akty normatywne, 
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące oraz art. 13 pkt 2 ustawy, nakazujący publikację w 
dzienniku urzędowym jedynie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy.

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

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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