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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.110.2021 Katowice, dnia 28 stycznia 2021 r.

Rada Gminy Miedźno

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 176/XXI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020  r. w sprawie 
wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w całości, jako sprzecznej z art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), dalej jako „ustawa”, w związku z art. 30 
ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP” oraz § 5 i § 6 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), dalej jako 
„rozporządzenie”.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Miedźno przyjęła uchwałę Nr 176/XXI/2020 
w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane oraz opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, dalej jako „uchwała”. 

W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in. art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest 

niezgodna z prawem. 
W ocenie organu nadzoru, wskazane w podstawie prawnej uchwały przepisy art. 70a ust. 1 

i art. 91d pkt 1 ustawy oraz rozporządzenia nie zawierają delegacji do jej podjęcia przez organ 
stanowiący gminy.

Zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 – ust. 3a ustawy:
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1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli 
i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych 
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3a. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, 
dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, 
studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych.

Z przepisu art. 91d pkt 1 ustawy wynika, że:
W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania 
i kompetencje organu prowadzącego określone w:
1) art. 30 ust. 6 i 10a, art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 2, art. 70a ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 - 
wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

Natomiast w przepisie § 5 rozporządzenia wskazano, że: 
Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a 
ustawy, uwzględniając:
1) wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4;
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe;
4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8.

Z kolei § 6 rozporządzenia stanowi, iż: 
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:
1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a 
ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy;
2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dodatkowo, z przepisu art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 
do zadań wójta należy określanie sposobu wykonywania uchwał oraz wykonywanie budżetu.

W tym miejscu podkreślić należy, że delegacja zawarta w przepisie art. 70a ust. 1 ustawy, 
upoważniająca radę gminy, stosownie do art. 91d pkt 1 ustawy, do wyodrębnienia środków na 
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dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych, jest 
realizowana poprzez ujęcie stosownych środków w uchwale budżetowej. Z kolei wszystkie następne 
czynności, związane z opracowaniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustaleniem maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz określeniem specjalności 
i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowią w ocenie organu nadzoru kompetencje 
wykonawcze, nieodłącznie związane z wykonaniem budżetu. Stosownie do wyżej już wskazanego 
przepisu art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy określenie 
sposobu wykonania uchwał oraz wykonywanie budżetu, a nie do organu stanowiącego gminy.

Organ nadzoru podkreśla, iż w państwie prawa organy władzy publicznej działają 
w granicach i na podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji RP) 
wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania oraz więzi między podmiotami 
administracji publicznej są uregulowane prawnie. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien ściśle uwzględniać wytyczne 
zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypełnienie przez 
Radę przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, 
skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym przekroczono przyznane 
kompetencje albo w całości. Powyższe stanowisko organu nadzoru, potwierdza uzasadnienie wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt 
I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym 
stwierdzono, iż: opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje 
naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu 
gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, 
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 
materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania 
uchwał.

W ocenie organu nadzoru, uchwała w sposób istotny narusza art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy 
w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 
Konstytucji RP oraz § 5 i § 6 rozporządzenia. Rada Gminy przedmiotową uchwałą dokonała 
wyodrębnienia w budżecie Gminy Miedźno na rok 2021 środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (§ 1 uchwały), określiła maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 2 uchwały) oraz 
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (§ 3 uchwały). Jak już 
wyżej podniesiono, organ stanowiący gminy nie jest upoważniony do ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz określenia specjalności i form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, gdyż stanowią one czynności wykonawcze, związane z wykonaniem 
budżetu, do których upoważniony jest wyłącznie organ wykonawczy gminy na podstawie art. 30 
ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo, Rada Gminy powinna wyodrębnić 
ww. środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń 
branżowych w uchwale budżetowej, o czym stanowi art. 70a ust. 1 ustawy. 

Powyżej wskazane stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem sądów 
administracyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi z dnia 9 lipca 2020 r. (sygn. akt III SA/Łd 450/20 - orzeczenie nieprawomocne, publ. 
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych): Przepis Karty Nauczyciela ustanawia 
kompetencję rady gminy wyłącznie w zakresie wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości wskazanej w tym przepisie. Natomiast pozostałe 
czynności dokonywane na podstawie tego przepisu i przepisów rozporządzenia są czynnościami 
związanymi z wykonywaniem budżetu i nie należą do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 30 ust. 2 
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pkt 4 u.s.g. do zadań wójta należy wykonywanie budżetu. W konsekwencji to wykonawczy organ 
gminy jest właściwy w zakresie podziału środków (art. 70a ust. 3 Karty Nauczyciela.), opracowania 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 5 rozporządzenia), czy 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz określenia specjalności i form kształcenia 
(§ 6 rozporządzenia). Tym samym domaganie się przez wojewodę uregulowania przez radę gminy 
w kwestionowanej uchwale specjalności, na jakie mogą być przeznaczone środki finansowe nie ma 
podstaw w delegacji ustawowej z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, nie wynika też z przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (por. również wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt I GSK 1253/18, wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 
362/20, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Reasumując, Rada Gminy Miedźno nie posiada kompetencji do podjęcia przedmiotowej 
uchwały, co oznacza, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. 

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 
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 gminnym 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. 

W świetle powyższego należy uznać, że stwierdzenie nieważności uchwały Nr 176/XXI/2020 
Rady Gminy Miedźno z dnia 29 grudnia 2020  r. w sprawie wyodrębnienia środków na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 
2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli - w całości jest uzasadnione 
i konieczne.

Pouczenie

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
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.
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Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału 

Nadzoru Prawnego
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