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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.464.2020 Katowice, dnia 15 maja 2020 r.

Rada Gminy Miedźno

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020  r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miedźno, w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461) w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 
1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP” w zw. z art. 90f ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Miedźno podjęła uchwałę Nr 130/XVI/2020 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno. Uchwała ta została podjęta m.in. na podstawie 
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1481 z późn. zm.).

W toku wszczętego postepowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta 
została z istotnym naruszeniem prawa.

Organ nadzoru stwierdził, że ustalenia Rady Gminy dotyczące daty wejścia w życie uchwały 
nie odpowiadają wymogom określonym w przepisach ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych. Zawarta w § 15 badanej uchwały regulacja, o następującym 
brzmieniu: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 ww. ustawy. W myśl 
wyżej wskazanego przepisu 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.

Wprowadzenie zatem przez Radę Gminy powyższego terminu wejścia w życie uchwały - w 
terminie 14 dni od ogłoszenia - powoduje brak zachowania wymaganego art. 4 ust. 1 ustawy okresu 
vacatio legis, który zgodnie z jego brzmieniem powinien wynosić, co najmniej 14 dni. Regulacja 
przewidująca nabycie przez uchwałę mocy obowiązującej w terminie 14 dni od ogłoszenia w 
urzędowym publikatorze pozwala jej zaistnieć w obrocie prawnym w każdym dniu 14-dniowego 
okresu vacatio legis - nawet już od pierwszego dnia po ogłoszeniu uchwały. Należy zatem stwierdzić, 
że przepis § 15 uchwały, który w sposób nieuzasadniony nie przewiduje wymaganego prawem 
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okresu vacatio legis, jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych, a w konsekwencji także z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP oraz z 
zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 90f ustawy o systemie oświaty stanowi akt prawa 
miejscowego, uchwała powinna zostać ogłoszona i wchodzić w życie zgodnie z przepisami ustawy o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie bowiem z art. 4 tej 
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. W literaturze podkreśla się, że takie rozwiązanie 
pełni dwie ważne funckje:

- zabezpiecza ono obrót prawny przed sytuacjami, w których akt prawny nie zawierałby przepisu o 
tym, kiedy wchodzi w życie (zob. przykład podany w komentarzu do § 43 ZTP),

- wyraża zasadę (skierowaną głównie do organów wydających akty wykonawcze), w myśl której data 
wejścia w życie danego aktu powinna być tak wyznaczona, by pomiędzy ogłoszeniem danego aktu, a 
jego wejściem w życie mijało przynajmniej 14 dni. (Grzegorz Wierczyński, Komentarz do art. 4 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Lex)

W art. 4 ust. 2 ww. ustawy określone zostały wyjątki od stosowania standardowego okresu 
vacatio legis, zgodnie z którymi w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem 
art. 4 ust. 3 ustawy, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny 
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może 
być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Tymczasem, Rada Gminy Miedźno, podejmując przedmiotową uchwałę określiła w § 15 datę 
wejścia w życie w brzmieniu: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia, czyli przed upływem 
czternastodniowego terminu (użycie sformułowania „w terminie 14 dni”). Jednocześnie, nie zostały 
zachowane przesłanki uprawniające do zastosowania krótszego terminu vacatio legis (nie wykazano, 
że jest to uzasadniony przypadek). W związku z tym należy uznać, że termin wejścia w życie został 
określony w sposób nieprawidłowy, a całą uchwałę należy uznać za sprzeczną z prawem.

Niezależnie od powyższego, organ nadzoru zwraca uwagę, że nawet jeśli przyjąć, że w 
przedmiotowej sprawie zachodzi uzasadniony przypadek do zastosowania krótszego okresu vacatio 
legis, to należy uznać, że w uchwale nie został w ogóle określony termin wejścia w życie. Użyte 
bowiem sformułowanie „w terminie 14 dni” odnosi się do okresu czternastodniowego, nie określa 
natomiast konkretnej daty wejścia w życie. Taka regulacja z kolei, stoi w sprzeczności z § 14 ust. 1 
pkt 3 w związku z § 143 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej" z dnia 20 czerwca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

      Jednocześnie w toku dalszej oceny legalności uchwały organ nadzoru ustalił, że uchwała zawiera 
w swojej treści również inne unormowania podjęte z istotnych naruszeniem prawa.

I tak w opinii organu nadzoru za sprzeczny z prawem trzeba uznać § 11 uchwały stanowiący o 
tym , że  W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły wiedząc 
o istnieniu okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego 
składa niezwłocznie stosowny wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie. 
Zgodnie bowiem z art. 90f ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania 
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pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując 
się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i 
ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Uchwała ta, jak już zostało podniesione powyżej, stanowi akt prawa miejscowego i na jej podstawie 
przyznawane są świadczenia. Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
następuje w formie decyzji administracyjnej, stąd w tym wypadku zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 § 1  Kodeksu postępowania 
administracyjnego postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 
Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje innego sposobu wszczęcia postepowania 
administracyjnego. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes 
strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku 
strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie 
nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Stroną postępowania administracyjnego jest, zgodnie z 
treścią art. 28 kpa, każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto 
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem stroną 
postępowania o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, o którym mowa w art. 90f 
ustawy o systemie oświaty, a w konsekwencji jedynym podmiotem uprawionym do wystąpienia z 
wnioskiem jest uczeń, działający osobiście lub poprzez przedstawiciela ustawowego. Dyrektor szkoły 
nie mieści się w tym przypadku w pojęciu „strony postępowania”.   

W dalszej kolejności organ nadzoru sygnalizuje, że Rada Gminy w sposób nieuprawniony 
przywołała w podstawie prawnej podjętej uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy 
o samorządzie gminnym. Nie budzi bowiem wątpliwości, że przedmiotem działania Rady nie jest 
w omawianym przypadku ustanowienie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, ale 
z mocy przepisu szczególnego (art. 90f ustawy o systemie oświaty) ustalenie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno. 
Na marginesie organ nadzoru pragnie stwierdzić, że stypendium szkolne, o którym mowa w uchwale 
jest jedynie świadczeniem - jedną z prawnie dopuszczalnych form pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, a to zgodnie z art. 90c ust. 2 ustawy. Stypendium szkolne (świadczenie) nie może być 
zatem w żaden sposób utożsamiane ze stypendiami przyznawanymi w oparciu o przepisy ustalone 
przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14a ustawy o samorządzie 
gminnym.                                           

Powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do kategorii istotnych 
naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które 
nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa 
w uchwale to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności 
z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost 
z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją. Chodzi tu o wady kwalifikowane, z powodu 
których cały akt lub jego część nie powinien wejść w ogóle do obrotu prawnego. W takiej sytuacji 
konieczne jest stwierdzenie nieważności aktu, czyli jego wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocą 
ex tunc, co powoduje, że dany akt, czy jego część nie wywołuje skutków prawnych od samego 
początku (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., 
sygn. akt II SA/Wa 2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 



 

 

Id: 5FB1B87A-2122-4087-848E-C42493791D26

stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych). 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny stanowi, iż uchwała lub zarządzenie 
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości 
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy 
Miedźno z dnia  15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno, została 
podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności 
w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie 
z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału 

Nadzoru Prawnego
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