Katowice, 30 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.537.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XVI/158/15 z dnia 19 listopada 2015r. Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015 – 2023, w całości, jako niezgodnej z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2015r. poz. 1484).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Pszczynie zmieniła podjętą przez siebie uchwałę Nr XIV/136/15 z
dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii
Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015 – 2023 w części dotyczącej jej wejścia w życie. Niniejsza uchwała stanowi
próbę samodzielnego doprowadzenia przez Radę Miejską w Pszczynie do stanu zgodnego z prawem - w zakresie
objętym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego o znaku: NPII.4131.1.403.2015 z dnia 27
października 2015r. Zdaniem organu nadzoru uchwałą Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Pszczynie określono
zasady konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem konkretnego projektu uchwały, tj. Strategii
Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023. Moc obowiązywania tego aktu ustanie po zakończeniu
przedmiotowych konsultacji. Tymczasem błędne założenie, że jest ona aktem prawa miejscowego, stanowiło
istotną wadę owej uchwały, przejawiającą się w bezpodstawnym przyjęciu, że taka uchwała jest aktem prawa
miejscowego, wymagającym publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Stąd konieczne było
wyeliminowanie uchwały z obrotu prawnego w całości, jako niezgodnej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z art. 5a ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym. Wobec braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej uchwale trybu wejścia
w życie określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
zasadne jest stwierdzenie, iż uchwała ta rażąco narusza przepis art. 13 tej ustawy. Nie ulega wątpliwości, iż
publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają wyłącznie: uchwały zakwalifikowane do aktów prawa
miejscowego oraz uchwały nie będące prawem lokalnym – jednakże wyłącznie w przypadku, gdy przepisy
szczególne tak stanowią. Tymczasem, omawiana uchwała nie mieści się w katalogu aktów prawnych,
podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na podstawie wymienionego art. 13 ustawy.
W przedmiotowej sprawie 30 – dniowy termin do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego upłynął w dniu 30
października 2015r. Jednakże Gmina wyraziła wolę doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Dlatego
odstąpiono od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego i w dniu 17 grudnia 2015r. umorzono postępowanie
nadzorcze w tej sprawie.
Wymaga podkreślenia, iż organ nadzoru nie odmawia Radzie Miejskiej w Pszczynie prawa do weryfikacji
własnych uchwał. Jednakże Rada wadliwie skonstruowała przepis odnoszący się do wejścia w życie niniejszego
aktu. W § 7 zmienianej uchwały Nr XIV/136/15 zapisano bowiem, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (ust. 1 i 2 ww. przepisu). Istotnie w dniu 2 października 2015r. akt
ten ogłoszono we wskazanym publikatorze pod poz. 4937. Natomiast w badanej uchwale Nr XVI/158/15 w § 3
postanowiono, że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. W ocenie organu nadzoru uchwała Nr XVI/158/15
zmieniająca ww. uchwałę Rady Miejskiej w Pszczynie, dla swego skutecznego obowiązywania, powinna wejść w
życie w takim samym trybie jak uchwała pierwotna. Charakter prawny aktu zmieniającego jest obowiązkowo taki
sam jak aktu zmienianego. „Przepisy zmieniające mają charakter niesamodzielny. W przeciwieństwie do przepisów
merytorycznych, nie służą one bezpośrednio do wyrażania norm prawnych, lecz do wprowadzania zmian w
obowiązujących przepisach merytorycznych.” - por. Grzegorz Wierczyński, Warszawa 2010, „Redagowanie i
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ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz” s. 509. Oznacza to, że uchwała zmieniająca akt opublikowany
(nawet nieprawidłowo) w sposób właściwy dla prawa miejscowego, choć sama nie zawiera żadnych postanowień
merytorycznych, również powinna zostać opublikowana w ten sposób. Stąd też, dla prawomocnego
obowiązywania powinna zostać skierowana do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a termin jej
wejścia w życie powinien zostać określony na dzień nie wcześniejszy, niż po upływie 14 dni od daty publikacji jej
postanowień. Wskazana wadliwość postanowienia uchwały dotyczącego jej wejścia w życie rzutuje na nieważność
uchwały w całości.
Reasumując zmiana treści obowiązującego aktu normatywnego (uchwały Nr XIV/136/15), polegająca na
nadaniu nowego brzmienia jednostki redakcyjnej tego aktu, może mieć wyłącznie charakter konstytutywny, a więc
może nastąpić i wywoływać skutki prawne najwcześniej z dniem ogłoszenia i wejścia w życie w sposób opisany
powyżej aktu zawierającego zmianę (uchwały Nr XVI/158/15). Nie może być bowiem tak, by pierwotna uchwała
była opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a już zmiana tego aktu w tym dzienniku
promulgacyjnym nie była publikowana. Rozwiązanie takie powodowałoby nieczytelność i chaos w zakresie
obowiązywania uchwał ogłoszonych w tym publikatorze.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż uchwała Nr XVI/158/15 z dnia 19 listopada 2015r. Rady
Miejskiej w Pszczynie została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej
nieważności – w całości – uzasadnionym i koniecznym.
Pouczenie:
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, 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 od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
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