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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  

 

orzekam 

 

 nieważność § 5 uchwały Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku  

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin w zakresie wyrazów: „wchodzi w życie z dniem  

podjęcia i” - ze względu na istotne naruszenie prawa. 

 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę Nr 39  

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin dalej zwaną „uchwałą”.  

Uchwałę podjęto na podstawie: „art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42   

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  

art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 996 ze zm.)”.  

Uchwała  została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 lutego 2019 roku. 

 

 Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały 

stwierdził, co następuje. 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 

publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo 

dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami,  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 

wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, 

oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów,  

o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, 

przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 
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Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów ustawy, rada gminy upoważniona jest do 

wskazania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wyżej określonych 

kwestii. 

 W § 5 uchwały Rada Miasta Konina przyjęła, że: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 

 W ocenie organu nadzoru § 5 uchwały istotnie narusza art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.). Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji warunkiem wejścia  

w życie aktów prawnych powszechnie obowiązujących jest ich ogłoszenie, stąd też 

warunkiem wejścia w życie przepisu jest nie tylko jego przyjęcie przez posiadający stosowną 

kompetencję organ, w przewidzianym prawem trybie ale także prawidłowe ogłoszenie tego 

aktu prawnego. Na poziomie ustawowym problem ten został uregulowany w art. 4 i art. 5 

wyżej wymienionej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych.  

 Zgodnie z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach wchodzą w życie po upływie czternastu 

dni od ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.  

 W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić  

w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia 

tego aktu w dzienniku urzędowym (ust. 2). 

 Jak wynika z przywołanych przepisów ustawodawca w ust. 2 artykułu 4 ustawy przewiduje 

wyjątek od zasady, że akty normatywne powinny wchodzić w życie po upływie co najmniej 

14-dniowego okresu vacatio legis. Zgodnie z tym przepisem akty normatywne powszechnie 

obowiązujące mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni „w uzasadnionych 

przypadkach”. Z tak ogólnikowo sformułowanego przepisu wynikają dwie zasady: 

1)  prawodawca może wprowadzić akt normatywny powszechnie obowiązujący z vacatio legis 

krótszym niż 14 dni tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla ochrony innych konstytucyjnie 

chronionych wartości; 

2) prawodawca ma obowiązek uzasadnić takie odstępstwo w uzasadnieniu danego aktu, 

wykazując, jakie wartości przemawiają za zastosowaniem takiego rozwiązania. 

 W kontekście powyższego przedmiotowa uchwała Rady Miasta Konina jako akt prawa 

miejscowego, co do zasady, powinna wejść w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tak należy zatem interpretować pozostawiony przez 

organ nadzoru  zapis § 5 uchwały.  

 Należy stwierdzić, że § 5 uchwały narusza postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, bowiem brak jest 

uzasadnienia do nadania uchwale mocy wcześniej obowiązującej niż dopuszczają  

to postanowienia przywołanego wyżej artykułu ustawy. Na kategoryczny charakter przepisu  

art. 4 ust. 1 ustawy, stanowiącego powszechnie obowiązującą normę, zwraca uwagę 

rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w wyroku z dnia 

14 czerwca 2011 r. sygn. akt II GSK 632/10. Sąd stwierdził w nim, iż przepis ten ma 

zastosowanie zarówno w przypadku, gdy dany akt nie zawiera postanowień dotyczących 

wejścia w życie aktu normatywnego, jak też wówczas, gdy wskazuje on termin wejścia  

w życie w sposób nieprawidłowy. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny 

przypomniał, iż obowiązek wprowadzenia vacatio legis do aktów normatywnych wynika  

z zasady bezpieczeństwa prawnego, pewności obrotu prawnego, poszanowania praw nabytych 

czy ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, które wywodzą 

się z zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji. 
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 Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż uchwały jednostek samorządu terytorialnego mają 

charakter lokalny, zatem nie można ich uzasadniać ważnym interesem państwa, stanowiącym 

przesłankę skrócenia terminu wejścia w życie aktu normatywnego, wskazaną w art. 4 ust. 2 

ustawy. W przypadku wszystkich aktów normatywnych prawodawca powinien ustanowić 

vacatio legis odpowiednie do ich treści i charakteru. Obowiązek zachowania odpowiedniego 

vacatio legis ma bowiem umożliwić zarówno zaznajomienie się z nowym prawem, jak  

i dokonanie odpowiednich działań adaptacyjnych, w tym także chroniących adresata normy 

przed pogorszeniem jego sytuacji. 

 Wskazany przez Radę Miasta Konina termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały jako 

dnia jej podjęcia nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia i pozostaje w sprzeczności  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowe rozstrzygnięcie  

nadzorcze jest w pełni uzasadnione. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski 

                    /-/ Zbigniew Hoffmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

Rada Miasta Konina. 

Prezydent Miasta Konina. 


