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WOJEWODA
WARMŃSKO - MAZURSKI

czerwca 2020 r.

PN.4131.22 4 .2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 2020 r., poz. 920), stwierdzam nieważność § 6 uchwały Rady Powiatu
w Ostródzie Nr XIV/139/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie założenia Branżowej
Szkoły 11 Stopnia w Ostródzie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wncentego
Witosa w Ostródzie.

Uzasadnienie
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Uchwałą, o której mowa we wstępie, która wpłynęła do tutejszego organu w dniu
s maja 2020 r., Rada Powiatu w Ostródzie, powołując jako podstawę art.12 pkt s lit. i ustawy
o samorządzie powiatowym oraz art.. 8 ust. 2 pkt 1 i ust.16, art. 88 ust.1 i ust. 7 oraz art. 91
ust. 7 w związku z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r., poz. 910), postanowiła o założeniu Branżowej Szkoły 11 Stopnia w Ostródzie,
nadając jej pierwszy statut.
W treści zakwestionowanego postanowienia, Rada wsk_azała, że uchwała w_cbodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego. Postanowienie to, w ocenie organu nadzoru, w sposób istotny
narusza przepisy art. 4 ust.1 i ari.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1461).
Stosownie do treści art. 4 ust. 1 \łvw. ustawy akty normatywne, zawjerające przepisy

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w Życie po
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upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy. Zgodnie natomiast z art.13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 1) akty prawa
miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 2) akty prawa
miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym
statuty województwa, powiatu i gmjny; 3) statuty związków międzygminnych, statuty
związków powiatów oraz statuty związków powiatowo - gminnych; 3a) statuty związków
metropolitalnych; 4) akty Prezesa Rady Miiiistrów uchylające akty prawa miejscowego
stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 5) wyroki sądu
administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez:
wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ sam.orządu województwa, organ

powiatu i organ gminy; 6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego, b) między jednostkami samorządu
terytorialnego i organami adminjstracji rządowej; 7) uchwały budżetowe gminy, powiatu
i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa; 8)
obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz
o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 8a) rozstrzygnięcia
nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez j.ednostki samorządu
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terytorialnego; 9) statut urzędu wojewódzkiego; 10) inne akty prawne, informacje,
komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Cytowany przepis zawiera w punktach 1-9 zamknięty katalog aktów prawnych

podlegających publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przedmiotowa uchwała nie
należy do żadnej. z kategorii aktów prawnych wymienionych w tym katalogu. Obowiązek jej
publikacji nie wynika również z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 13 pkt 10
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W
szczególności przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, o którym mowa
w art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych.
Powyższe stanowisko organu nadzoru znajduje oparcie w niekwestionowanym
w judykaturze poglądzie, że warunkiem koniecznym przyznania aktowi prawnemu statusu
aktu prawa miejscowego jest ustanowienie w tym akcie norm abstrakcyjnych i generalnych,
adresowanych do podmiotów znajdujących się poza strukturą organizacyjną organów gminy.
Uchwała w sprawie założenia, przekształcenia, likwidacji szkoły, nie spełnia
wskazanych wymogów.
Uchwała taka, w szczególności nie konkretyzuje uprawnień i obowiązków podmiotów
zewnętrznych i stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, skierowany do organów gminy oraz
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podporządkowanych gminie podmiotów. Postanowienia uchwały nie wyznaczają adresatom
określonego sposobu zachowania się w postaci zakazów, nakazów czy uprawnień.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie.
Wyeliminowanie z obrotu prawnego § 6 ww. uchwały powoduje,
kierownictwa wewnętrznego wchodzi ona w życie z dniem podjęcja.

iż jako akt

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze P'rzysługJje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za -pośredFTictwenTWoiewody
Warmińsko - Mazurskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.

_'

Otrzymują :
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Przewodniczący Rady powiatu w ostródzie
Starosta ostródzki

