
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.3.4131.72.2012.BB 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 22 stycznia 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, 

poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 

z 2012 r., poz. 567)  

stwierdzam nieważność  

§ 4 uchwały Nr XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 grudnia 2012 r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz nadania jej Statutu.  

Uzasadnienie  

 W dniu 18 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim podjęła uchwałę  

Nr XXIV/276/2012 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz 

nadania jej Statutu.  

Po dokonanej przez organ nadzoru ocenie legalności przedmiotowej uchwały stwierdzić należy, że jej 

podjęcie nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 5b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).  

Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim mocą uchwały Nr XXIV/276/2012 nadała statut określający tryb 

wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz określiła zasady jej działania, które ujęte zostały 

w załączniku do uchwały. W § 4 uchwały Rada postanowiła, że " uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ". 

Na podstawie powyższego przepisu przewidziano zatem wejście w życie uchwały bez jej publicznego 

ogłoszenia.  

Zdaniem organu nadzoru upoważnienie, zawarte w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, do nadawania 

statutu, określającego tryb wyboru członków młodzieżowej rady gminy oraz ustanawiania zasad jej działania, 

stanowi umocowanie do wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy. Wydany 

w powyższym trybie akt prawny adresowany jest bowiem do obywateli, w niniejszym przypadku do uczniów 

dziennych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Stargard Szczeciński – potencjalnych wyborców 

uczestniczących w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej, określając ich prawa i obowiązki. Powyższa 

uchwała ma więc charakter aktu ogólnego, kierowanego do nieokreślonego kręgu adresatów (uczniów szkół) 

i wywołuje skutki prawne poza strukturami organizacyjnymi gminy. Akt ten posiada cechy ogólności oraz 

abstrakcyjności, które pozwalają zakwalifikować go do kategorii aktów normatywnych i powszechnie 

obowiązujących.  
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Mając powyższe na uwadze uznać należy, że przy określeniu wejścia w życie uchwały Nr XXIV/276/2012 

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim znajduje zastosowanie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym ogłasza się - akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy. Przedmiotowa 

uchwała wymaga więc, dla jej skutecznego wejścia w życie, opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to bowiem warunek konieczny do wejścia w życie uchwał tej 

kategorii aktów normatywnych, które co do zasady wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich 

ogłoszenia (art. 4 ust. 1 ww. ustawy).  

 Mając powyższe na uwadze, wobec zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu argumentacji, 

stwierdzenie nieważności § 4 uchwały Nr XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 

18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz 

nadania jej Statutu - jest konieczne i w pełni uzasadnione.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia.  

  

 w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

WICEWOJEWODA  

 

 

Ryszard Mićko 
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