Katowice, 30 października 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.387.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 września 2015r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w całości jako niezgodnej
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Pawonków określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych

dla

nauczycieli

niewymienionych

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu
30 września 2015 r.
Mocą przepisu § 3 uchwały Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Organ nadzoru uznaje taki zapis za
nieprawidłowy, a tym samym za istotnie naruszający przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie

bowiem

z art. 4 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 funkcje:
- 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 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

Id: D47FBAED-6407-4811-9828-EA6E4AD7DD39. Podpisany

Strona 1

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 Pawonków, podejmując przedmiotową uchwałę określiła w § 3 datę
wejścia w życie w brzmieniu: „wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego”, czyli przed upływem czternastodniowego terminu i bez konkretnego wskazania
dnia wejścia w życie aktu (użycie sformułowania „wchodzi w życie 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 „wchodzi w życie 14 dni” odnosi się do okresu czternastodniowego, nie określa natomiast
konkretnej daty wejścia w życie. Taka regulacja z kolei, stoi w sprzeczności z wyprowadzanymi
z art. 2 Konstytucji zasadami poprawnej legislacji oraz ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez
nie prawa. Adresat norm prawnych zawartych w przepisach aktu prawa miejscowego powinien bowiem bez
żadnych wątpliwości móc określić datę, od której normy te będą miały wobec niego zastosowanie, a zatem
datę, od której nakładane są na niego obowiązki i przyznawane są mu prawa. W przypadku przedmiotowej
uchwały jest to niemożliwe.
Ponadto wymóg zawarcia w treści aktu prawa miejscowego przepisów określających jego datę
wejścia w życie zawarty jest w § 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. (Dz. U. Nr 100, poz.
908).
Tym samym uchwałę Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 września 2015r., ze
względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, 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.

Id: D47FBAED-6407-4811-9828-EA6E4AD7DD39. Podpisany

Strona 2

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
1) Rada Gminy Pawonków
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
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