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Rozstrzygnięcie nadzorcze
stwierdzające nieważność uchwały Nr 459/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
z  dnia  14  kwietnia  2016r.  w  sprawie  utworzenia  Szkoły  Filialnej  dla  Dzieci
z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej 
organizacyjnie  Szkole  Podstawowej  Specjalnej  nr  26  im.  Janusza Korczaka
w Lublinie, w części obejmującej § 4 uchwały w brzmieniu: „w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego”.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr 459/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie 
utworzenia Szkoły Filialnej  dla  Dzieci  z  Autyzmem  w  tym  z  Zespołem Aspergera
w Lublinie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 
im.  Janusza  Korczaka  w  Lublinie,  w  części obejmującej § 4 uchwały w brzmieniu:
„w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 459/XVII/2016 Rady Miasta Lublin została doręczona organowi 
nadzoru w dniu 21 kwietnia 2016 r. 

W podstawie prawej przedmiotowej uchwały powołane zostały przepisy m. in. 
art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).

Stosownie do treści § 1 ust. 1 uchwały, z dniem 1 września 2016r. tworzy się 
Szkołę Filialną w Lublinie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21.

W § 4 uchwały Rada Miasta Lublin postanowiła, że uchwała podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przytoczona regulacja § 4 uchwały w zakresie słów: „w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Lubelskiego”    nie   znajduje   uzasadnienia   prawnego   i   pozostaje
w sprzeczności z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296).

Przywołany przepis ustawy określa katalog aktów prawnych podlegających 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, który obejmuje:
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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 gminy;

3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty 
związków powiatowo-gminnych;

3a) statuty związków metropolitalnych;
4) akty Prezesa Rady Ministrów 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 samorządu 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 administracji 

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 jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak 

stanowią przepisy szczególne.
Przedmiotowa uchwała nie należy do żadnej z kategorii aktów prawnych 

wymienionych w cyt. przepisie ustawy, w szczególności nie stanowi aktu prawa 
miejscowego. Także z przepisów szczególnych, w tym przepisów ustawy o systemie 
oświaty, nie wynika obowiązek ogłoszenia przedmiotowej uchwały w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają 
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. 

Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym 
podejmowane przez terenowe organy administracji publicznej. Za ich pomocą organy 
administracji publicznej w sposób władczy (jednostronny) określają reguły 
zachowania  dotyczące  generalnie  (nieimiennie)  oznaczonych kategorii podmiotów
w   abstrakcyjnie,   a   więc   również   niekonkretnie   wskazanych   sytuacjach   (por.
P. Lisowski, Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz., red. J. Boć. Wrocław 2001 r., 
s. 80). Zatem cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do 
porządku prawnego nowych norm prawnych,  obowiązujących  w  sposób  generalny
i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. W przypadku organów gminy, 
wydawane przez nie akty prawa miejscowego nakładają najczęściej na oznaczonych 
rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego zachowania się 
w sytuacjach  wskazanych  w  takich  przepisach, bądź też przyznają tym podmiotom
w określonych w tych aktach sytuacjach uprawnienia.

Istotna różnica pomiędzy aktem normatywnym stanowiącym akt prawa 
miejscowego a aktem kierownictwa wewnętrznego sprowadza się do tego, że akt 
prawa miejscowego rozstrzyga w sposób bezwzględny o prawach i obowiązkach 
podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, natomiast akt kierownictwa 
wewnętrznego określa jedynie zadania, organizację oraz obowiązki jednostek 
organizacyjnych gminy.
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W ocenie organu nadzoru uchwała Nr  459/XVII/2016 Rady Miasta Lublin nie 
kreuje po stronie mieszkańców gminy żadnych praw ani obowiązków, a z uwagi na 
swe jednokrotne zastosowanie nie posiada waloru abstrakcyjności, jaki jest właściwy 
aktom prawa miejscowego.

Wobec tego, przedmiotowa uchwała nie może zostać zakwalifikowana jako akt 
prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 i 94 Konstytucji RP i w konsekwencji brak 
podstaw prawnych do jej ogłoszenia na zasadach określonych dla aktów prawa 
miejscowego poprzez skierowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Lubelskiego  na  podstawie  art.  2  ust. 1,  art.  3  oraz  art. 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych w związku z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP. 

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 459/XVII/2016 
Rady Miasta Lublin we wskazanym zakresie jest uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 
dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI

         Przemysław Czarnek

                             /podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1) Przewodniczący Rady Miasta Lublin
2) Prezydent Miasta Lublin


