
 

Id: B7A533A4-B130-4106-9029-1D6FCC31B28B

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.46.2021.AŁab

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Rada Gminy Santok

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXX/289/2021  Rady Gminy Santok z dnia  10 marca 2021  r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku, w części określonej w: rozdziale 5 pkt 3 
załącznika do uchwały.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu  10 marca 2021 r.  Rada Gminy Santok podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepisy 
art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z  art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.).

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 17 marca br.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdza, iż uchwała istotnie 
narusza prawo w części określonej w rozdziale 5 pkt 3 załącznika, zgodnie z którym "w sprawach 
nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące akty prawne". Analizując 
przywołany przepis należy zwrócić uwagę, że na jego mocy Rada zastrzegła, iż inne przepisy o 
charakterze powszechnie obowiązującym, w tym akt prawny hierarchicznie wyższy jak ustawa, 
obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim określona kwestia nie została uregulowana w Statucie. 
Powyższa regulacja oznacza, że w pierwszym rzędzie znajdzie zastosowanie badana uchwała, która 
jest aktem niższego rzędu niż ustawa, a dopiero w sprawach w niej nieuregulowanych, przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. W konsekwencji Rada Gminy Santok przyznała pierwszeństwo 
przepisom uchwały przed przepisami ustawy. Stanowi to naruszenie art. 87 Konstytucji, który 
wskazuje hierarchię źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Zgodnie z Konstytucją RP źródłami 
powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, ale także akty prawa miejscowego 
obowiązujące na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP 
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. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa 
ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wyraźnie wskazują hierarchię 
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aktów prawnych. W świetle tych przepisów ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyższym od 
aktów prawnych organów samorządu terytorialnego. Ustanowiony w ustawie zasadniczej, zamknięty 
katalog źródeł prawa skonstruowany jest jednocześnie w oparciu o zasadę hierarchiczności. Z zasady 
tej wynika, że umocowanie do wydawania aktów niższego rzędu musi wynikać z aktów wyższego 
rzędu, przy czym przepisy zawarte w aktach niższego rzędu nie mogą naruszać przepisów 
zamieszczonych w aktach wyższego rzędu. Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa obliguje do 
przyjęcia interpretacyjnej dyrektywy, w myśl której, w razie kolizji między normami prawnymi, 
przepisy prawa zawarte w akcie wyższego rzędu stosuje się przed przepisami prawa zawartymi w 
akcie niższego rzędu. Za sprzeczny z prawem uznać zatem należy przepis aktu prawa miejscowego, 
który zastrzega pierwszeństwo w stosowaniu tego aktu przed ustawami, wobec których jest 
hierarchicznie niższy. Tego typu zastrzeżenie dopuszczalne jest jedynie w ramach aktów prawnych 
tego samego rzędu. W przypadku, gdy zaistnieje stan faktyczny, którego rozstrzygnięcie może 
nastąpić zarówno na podstawie przepisów aktu prawa miejscowego, jak i przepisów powszechnie 
obowiązujących na terenie całego kraju, rozstrzygnięcie powinno nastąpić w oparciu o przepisy 
hierarchicznie wyższe (tak też WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r. - sygn. IV 
SA/Wr 81/12). Niewątpliwie stanowi to istotne naruszenie prawa, skutkujące koniecznością 
eliminacji z obrotu prawnego takiej regulacji (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 
dnia 31 stycznia 2018 r. NK-I.4131.24.2018.ASzc.)

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenie rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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