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UCHWAŁA NR VIII/101/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
1) Za opróżnienie 1m3 nieczystości - 13,52 zł,
2) koszt transportu do stacji zlewnej wg.
średniej odległości do wszystkich sołectw
i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs - 61,95 zł.
6. Opłaty o których mowa w ust. 1-5 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów
i usług VAT będzie stosowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3); art. 18
ust. 2 pkt 15); art. 40 ust. 1; art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.
1591; ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008; ze zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier, plastik, szkło, metal) są
odbierane bezpłatnie.

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
w wysokości:
1. Odpady komunalne za 1m3 - 100,29 zł.
2. W przeliczeniu na pojemniki, opłata o której
mowa w ust. 1 wynosi:
1) za pojemnik o pojemności 110 l - 11, 03 zł,
2) za pojemnik o pojemności 1100 l - 110,32 zł.
3. Odpady komunalne usuwane z kontenerów
KP 7 - 369,15 zł.
4. Odpady komunalne usuwane luzem (nie zagęszczone) m3 - 150,00 zł.
5. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego i
transport nieczystości ciekłych do stacji
zlewnej:

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIII/382/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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UCHWAŁA NR VIII/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r.
w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen
za korzystanie z tego składowiska
Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 3); art. 18,
ust. 2, pkt.15); art. 40, ust. 1; art. 41, ust. 1

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
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ze zmianami); art. 4, ust. 1, pkt 2) ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co nastepuje:

z dnia 27.11.2008 r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie
oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska, zmienionej uchwałami: Nr XI/128/2007
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.12.2007 r.;
Nr XXII/256/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Justyna Nurek
Załącznik do uchwały nr VIII/102/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 21 czerwca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/32/2011
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie
Gminy Zawichost
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Rada Miejska Zawichost, uchwala co następuje :

2. Opłata za świadczenia o których mowa
w ust.1 wynosi 1,50 zł za każdą godzinę.
3. Szczegółowy zakres realizowanych przez
przedszkole świadczeń na rzecz dziecka oraz
zasady wnoszenia odpłatności określi umowa
cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.

§ 1. Przedszkola publiczne na terenie Gminy Zawichost zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/88/2008
Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 kwietnia
2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Zawichost.

§ 2.1. Ustala odpłatność za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne w czasie
przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1,
obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz dydaktyczne :
1) gry i zabawy dydaktyczne, badawcze wspomagające rozwój intelektualny dziecka
i rozwijające zainteresowania otaczającym
światem
2) zajęcia rozwijające plastyczne i muzyczne
uzdolnienia dzieci
3) gry i zabawy ruchowe oraz tematyczne,
wspomagające rozwój ruchowy, emocjonalny
i społeczny dziecka
4) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniu i na zewnątrz

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września
2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Józef Pięta
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UCHWAŁA NR IX/56//11
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póz.
zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.) Rada
Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
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§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr VII/46/11 z dnia 07 marca 2011
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie limitów wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.
§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr VII/46/11 z dnia 07 marca 2011
roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie inwestycji rocznych na 2011 rok.
§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr VII/46/11 z dnia 07 marca 2011
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały zawierający wszystkie dotychczasowe zmiany w zakresie wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok.
§ 6. Skreśla się dotychczasowe brzmienie
§3 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10
z dnia 30 grudnia 2010 i uchwala się §3
w następującym brzmieniu:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
2.878.614,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 2.100.000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 778.614,28 zł.
2.
Przychody
budżetu
w wysokości
3.778.614,28
zł,
rozchody
w wysokości
900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Skreśla się dotychczasowe brzmienie
§10 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10
z dnia 30 grudnia 2010 i uchwala się §10
w następującym brzmieniu:
Ustala się limity zobowiązań zaciąganych
w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł,
w tym:

Poz. 2059

a) z tytułu kredytów – w kwocie
1.000.000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł, w tym:
a) z
tytułu
kredytów
w kwocie
2.100.000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej
kwocie 900.000,00 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 900.000,00 zł,
§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia 2010
roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do
niniejszej uchwały.
§ 9. Załącznik nr 11 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 10. Załącznik nr 12 do uchwały Rady
Gminy Pacanów Nr IV/29/10 z dnia 30 grudnia
2010 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik
nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 11. Skreśla się dotychczasowe brzmienie
§7 uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IV/29/10
z dnia 30 grudnia 2010 i uchwala się §7
w następującym brzmieniu:
Ustala się dochody w kwocie 23.090,00 zł
z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie
27.862,48 zł na realizację zadań określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16786 –

Poz. 2059

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
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Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16790 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16791 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16792 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16793 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16794 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16795 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16796 –

Poz. 2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16797 –

Poz. 2059

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 11
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
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Załącznik nr 12
do uchwały nr IX/56//11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

2059

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174

– 16806 –

Poz. 2060

2060
2060

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.62.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 11 maja 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172,

poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i
146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.
Uzasadnienie
Dnia 31 marca 2011r. Rada Gminy w Klimontowie podjęła sprzecznie z prawem uchwałę w
sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, w wyniku bowiem poczynionych przez organ nadzoru ustaleń stwierdzono, iż podjęcie przedmiotowej uchwały nastąpiło
bez opinii odpowiednich władz statutowych
związku zawodowego, stosownie do art. 19 ust.2
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).
Jak wynika też z niedawno podjętej przez 7 Sędziów NSA uchwały z dnia 29.11.2010r. o zamiarze likwidacji szkoły i uchwały o likwidacji szkoły,
podjętej na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz.257 z zm.), uchwały są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze
statutowe związku zawodowego, stosownie do
przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1999r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz. 854 ze zm.) z tym, że przedstawienie
do zaopiniowania projektu jednego z nich oznacza dopełnienie obowiązku, o którym mowa w
art. 19 ust.2.
Ponieważ z doręczonych organowi nadzoru dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedmiotowej uchwały nie wynika, aby jakiekolwiek
związki zawodowe objęły opiniowaniem podejmowaną decyzję o likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nawodzicach co nie wynika
również z wcześniej podjętej uchwały o zamiarze
likwidacji szkoły – z tej więc przyczyny stwierdzenie nieważności jest zasadne.

Jak wynika bowiem z uzasadnienia cytowanej
wyżej uchwały NSA z dnia 29.11.2010r. –
wprawdzie w piśmiennictwie brak jest opracowań dotyczących bezpośrednio oceny charakteru prawnego uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkoły i uchwał o likwidacji, a uchwała
o zamiarze likwidacji szkoły nie jest aktem prawa
miejscowego w klasycznym rozumieniu tego
pojęcia, to jednak nie przesądza jeszcze o nieposiadaniu przez nią przymiotu aktu generalnego,
w doktrynie przedstawiona została bowiem koncepcja szeroko rozumianych aktów administracyjnych
generalnych
(W.
Chróścielewski,
Akt administracyjny generalny, Wyd. UŁ, 1994r.).
Zdecydowana większość piśmiennictwa, zdaniem W. Chróścielewskiego, stoi na stanowisku
możliwości odróżnienia wśród aktów generalnych takich, które mają charakter normatywny,
oraz takich, które charakteru normatywnego nie
posiadają, o różnym znaczeniu. Rzadko podział
ten występuje w czystej postaci, często też w
jednym akcie generalnym są zawarte normy, jak
i treści nie mające takiego charakteru. Akt administracyjny generalny to wydany przez organ
administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym lub funkcjonalnym, na podstawie przepisów prawa, akt o charakterze ogólnym i władczym, który zawiera w swej treści nowe normy
prawne lub dokonuje interpretacji norm już
wcześniej ustanowionych, a niekiedy zawiera
jedynie urzędowe informacje rzutujące na proces stosowania prawa. Akt ten jest najczęściej
aktem abstrakcyjnym, nie konsumującym się
przez jednorazowe zastosowanie, ale cecha ta
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nie jest warunkiem sine qua non uznania aktu za
akt generalny. Zważywszy więc na niedookreślony krąg osób, których uchwała dotyczy, można uznawać uchwałę o likwidacji szkoły za akt
generalny jako zawierający normy czyli normatywny.
Organ nadzoru dodaje, iż uchwały podejmowane przez organy samorządu terytorialnego mają
zróżnicowany charakter – mogą to być akty prawa miejscowego, akty o charakterze indywidualnym organizacyjnym, akty administracyjne
indywidualne (bo i takie choć rzadko, podejmowane są w formie uchwał), akty o charakterze
norm prawa wewnętrznego, akty intencyjne,
akty o charakterze personalnym – ale zawsze są
to akty prawne.
Każda zatem uchwała o likwidacji (przekształceniu, utworzeniu) jest aktem prawnym, przy czym
uchwała o zamiarze likwidacji szkoły nie może
być zarazem uznana za akt o charakterze jedynie
wewnętrznym. Jej podjęcie stanowi bowiem
niezbędną w procesie likwidacji szkoły publicz-

Poz. 2060,2061

nej formalnoprawną przesłankę takiej likwidacji,
ma więc charakter zewnętrzny, bo stanowi podstawę do dalszych działań, skierowanych do
podmiotów „na zewnątrz” aparatu administracji
samorządowej (rodziców, kuratora), zmierzających do likwidacji szkoły i dokonania powiadomień, uzyskania wymaganej prawem opinii.
Stwierdzenie nieważności takiego aktu, jakim jest przedmiotowa uchwała pozbawiona
jednocześnie ustawowego zaopiniowania przez
odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni
od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Beata Oczkowicz

2060

2061
2061

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.63.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 11 maja 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172,

poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr VI/40/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły
Filialnej w Ossolinie.
Uzasadnienie
Dnia 31 marca 2011r. Rada Gminy w Klimontowie podjęła sprzecznie z prawem uchwałę
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie,
w wyniku bowiem poczynionych przez organ
nadzoru ustaleń stwierdzono, iż podjęcie przedmiotowej uchwały nastąpiło bez opinii odpowiednich władz statutowych związku zawodowego, stosownie do art. 19 ust.2 ustawy z dnia
23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Jak wynika też z niedawno podjętej przez 7 Sędziów NSA uchwały z dnia 29.11.2010r., uchwały
o zamiarze likwidacji szkoły i uchwały o likwidacji szkoły, podjętej na podstawie art. 59 ust.1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.257 z zm.)
uchwały są aktami prawnymi podejmowanymi
w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego,
stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy
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z dnia 23 maja 1999r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) z tym, że
przedstawienie do zaopiniowania projektu jednego z nich oznacza dopełnienie obowiązku,
o którym mowa w art. 19 ust.2.
Ponieważ z doręczonych organowi nadzoru dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedmiotowej uchwały nie wynika, aby jakiekolwiek
związki zawodowe objęły opiniowaniem podejmowaną decyzję o likwidacji Szkoły Filialnej w
Ossolinie co nie wynika również z wcześniej
podjętej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły –
z tej więc przyczyny stwierdzenie nieważności
jest zasadne.
Jak wynika bowiem z uzasadnienia cytowanej
wyżej uchwały NSA z dnia 29.11.2010r. –
wprawdzie w piśmiennictwie brak jest opracowań dotyczących bezpośrednio oceny charakteru prawnego uchwał dotyczących zamiaru likwidacji szkoły i uchwał o likwidacji, a uchwała
o zamiarze likwidacji szkoły nie jest aktem prawa
miejscowego w klasycznym rozumieniu tego
pojęcia, to jednak nie przesądza jeszcze o nieposiadaniu przez nią przymiotu aktu generalnego,
w doktrynie przedstawiona została bowiem
koncepcja szeroko rozumianych aktów administracyjnych generalnych (W. Chróścielewski,
Akt administracyjny generalny, Wyd. UŁ, 1994r.).
Zdecydowana większość piśmiennictwa, zdaniem W. Chróścielewskiego, stoi na stanowisku
możliwości odróżnienia wśród aktów generalnych takich, które mają charakter normatywny,
oraz takich, które charakteru normatywnego nie
posiadają, o różnym znaczeniu. Rzadko podział
ten występuje w czystej postaci, często też w
jednym akcie generalnym są zawarte normy, jak
i treści nie mające takiego charakteru. Akt administracyjny generalny to wydany przez organ
administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym lub funkcjonalnym, na podstawie przepisów prawa, akt o charakterze ogólnym i władczym, który zawiera w swej treści nowe normy
prawne lub dokonuje interpretacji norm już
wcześniej ustanowionych, a niekiedy zawiera
jedynie urzędowe informacje rzutujące na proces stosowania prawa. Akt ten jest najczęściej

Poz. 2061,2062

aktem abstrakcyjnym, nie konsumującym się
przez jednorazowe zastosowanie, ale cecha ta
nie jest warunkiem sine qua non uznania aktu za
akt generalny. Zważywszy więc na niedookreślony krąg osób, których uchwała dotyczy, można uznawać uchwałę o likwidacji szkoły za akt
generalny jako zawierający normy czyli normatywny.
Organ nadzoru dodaje, iż uchwały podejmowane przez organy samorządu terytorialnego mają
zróżnicowany charakter – mogą to być akty prawa miejscowego, akty o charakterze indywidualnym organizacyjnym, akty administracyjne
indywidualne (bo i takie choć rzadko, podejmowane są w formie uchwał), akty o charakterze
norm prawa wewnętrznego, akty intencyjne,
akty o charakterze personalnym – ale zawsze są
to akty prawne.
Każda zatem uchwała o likwidacji (przekształceniu, utworzeniu) jest aktem prawnym, przy czym
uchwała o zamiarze likwidacji szkoły nie może
być zarazem uznana za akt o charakterze jedynie
wewnętrznym. Jej podjęcie stanowi bowiem
niezbędną w procesie likwidacji szkoły publicznej formalnoprawną przesłankę takiej likwidacji,
ma więc charakter zewnętrzny, bo stanowi podstawę do dalszych działań, skierowanych do
podmiotów „na zewnątrz” aparatu administracji
samorządowej (rodziców, kuratora), zmierzających do likwidacji szkoły i dokonania powiadomień, uzyskania wymaganej prawem opinii.
Stwierdzenie nieważności takiego aktu, jakim jest przedmiotowa uchwała pozbawiona
jednocześnie ustawowego zaopiniowania przez
odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni
od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Beata Oczkowicz

2061

2062
2062

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.70.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
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Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128;
z 2007, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;

Poz. 2062

z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Pacanów z dnia
28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nie-

ruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada
Gminy w Pacanowie uchwałą Nr X/61/11 ustaliła
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
ciekłych na 2011 rok.
Przedmiotową uchwałę doręczono do organu nadzoru w dniu 6 maja 2011r. W toku badania jej legalności organ nadzoru stwierdził,
iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem
prawa.
Uchwałę podjęto w oparciu o delegację
ustawową zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008), zgodnie z którą „Rada gminy określa,
w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,
o których mowa w ust. 1
Usługi, za które pobierane będą opłaty
ustawodawca wskazuje w cytowanym przepisie,
w myśl którego usługami tymi będą świadczenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ustawodawca ustanowił na rzecz rady
gminy możliwość modyfikacji górnych stawek
opłat ustalonych w oparciu o art. 6 ust. 2 cyt.
ustawy. Podstawą dla takich działań jest art. 6
ust. 4 ustawy, zgodnie z którym: „rada gminy
określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2,
stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny”
oraz art. 6 ust. 4a, który stanowi: Rada gminy
określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2,
może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze
gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych”.
Organ stanowiący Gminy Pacanów zgodnie z delegacją ustawową ustalił górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości nie prowadzących selektywnej zbiórki

odpadów (zapis § 2 ust. 1 litera a i b) różnicując
przy tym właścicieli na mieszkańców budynków
wielorodzinnych oraz mieszkańców budynków
jednorodzinnych.
Rada Gminy ustaliła również górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
prowadzących selektywną zbiórkę odpadów
(zapis § 2 ust. 1 litera c) w wysokości zero złotych plus VAT.
Rada Gminy określiła także górne stawki opłat
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych (zapis § 2 ust. 2).
Zdaniem organu nadzoru ustalenie górnej
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych za odpady zbierane selektywnie w stawce zerowej jest sprzeczne
z prawem.
Zgodnie z orzecznictwem sądowym: vide
wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2008r.
IV SA/Wa 787/08:
„...3. Za zbieranie odpadów komunalnych w
sposób selektywny, rada gminy ma obowiązek
ustalić górne stawki opłat, lecz w niższej wysokości, aniżeli stawki za zbieranie odpadów komunalnych w inny sposób. Ustawowa konieczność ustalania niższej stawki opłat za zbieranie
odpadów komunalnych w sposób selektywny
nie oznacza dopuszczalności ustalenia tej stawki
na poziomie zerowym.”
Ponadto w ocenie organu nadzoru regulacja § 3 uchwały stanowi przekroczenie delegacji
ustawowej dla organu stanowiącego. Rada
Gminy Pacanów ustaliła w tym paragrafie stawki
przy odbieraniu odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych przez
Gminę w ramach tzw. odbierania zstępczego w
stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy
nie udokumentowali w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w w/w zakresie. Stawki te są dwukrotnie
wyższe od przewidzianych w § 2 górnych stawek
opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów
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komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Kryteria jakie Rada mogła uwzględnić modyfikując stawki opłat za usługi komunalne zostały określone przez ustawodawcę wyczerpująco - w art. 6 ust. 4 i 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tymczasem z treści przedmiotowej uchwały wynika, że Rada
Gminy wprowadziła w uchwale dodatkowe, różnicujące stawki opłat za odbiór odpadów. Takich
dodatkowych przesłanek ustawodawca nie
przewidział, nie upoważnił również rad gmin do
wprowadzenia innych niż normatywne dalszych
kryteriów różnicowania stawek.
Przesądza o tym aktualne orzecznictwo
sądowe m.inn. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
17 lipca 2009r. (II SA/Wr 159/09), w którym Sąd
stwierdził: „Kształtując dodatkowe zasady określania górnych stawek opłat, ustawodawca
w art. 6 ust. 4 ustawy obliguje organy stanowiące gmin do stosowania niższych stawek opłat,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, natomiast w ust. 4a upoważnia radę gminy do stosowania zróżnicowanych stawek opłat w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Jak zatem wynika wprost z treści
przywołanego przepisu, ustawodawca wskazał
na dwie (i tylko dwie) przesłanki, które uprawniają do zróżnicowania stawek opłat, nie dając szerszej delegacji dla kompetentnych organów
gminy.”

Poz. 2062,2063

Rada Gminy naruszyła zasadę praworządności stanowiącą jedną z podstawowych reguł
działania administracji. W uchwale Rady Gminy,
z uwagi na przekroczenie granic upoważnienia
ustawowego, prawo zostało naruszone w sposób istotny. Podejmując akt prawa miejscowego
w oparciu o normę ustawową określającą zakres
regulacji, organ stanowiący musi ściśle działać
na podstawie i w granicach tego upoważnienia
(art. 94 Konstytucji). Zakres upoważnienia winien być zawsze ustalany przez pryzmat działania w granicach i na podstawie prawa - art. 7
Konstytucji RP (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
11 grudnia 2008r., II SA/Wr 337/08).
Nadto należy podnieść, że tytuł uchwały:
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok
(uchwała podjęta 28 kwietnia 2011r.) pozostaje
w sprzeczności z treścią § 5 uchwały. Zgodnie
z zapisem § 5 uchwalone stawki mają obowiązywać przez okres jednego roku.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Beata Oczkowicz
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.73.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2011 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, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008, 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 i poz. 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675/

stwierdza siĉ nieważność
uchwały
z dnia 13
zmian w
z dnia 24

Nr VIII/54/11 Rady Gminy Krasocin
maja 2011r. w sprawie wprowadzenia
Uchwale Nr V/21/11 Rady Krasocin
lutego 2011 r. w sprawie zasad korzy-

stania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności
za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krasocin.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 174
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 13 maja 2011 r. Rada Gminy
Krasocin podjęła uchwałę Nr VIII/54/11 w prawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/21/11 Rady Krasocin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz
odpłatności za posiłki przygotowywane w tych
stołówkach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Krasocin.
Uchwala ta jest sprzeczna z prawem.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2001 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm./, zgodnie z którym korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jestodpłatne. Przepis ten nie daje Radzie kompetencji
do ustalania opłat za posiłki. Stosownie bowiem
do treści art. 67 a ust. 3 ustawy o systemie
oświaty warunki korzystania ze stołówki szkol-

nej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Rada Gminy nie jest organem
prowadzącym szkołę, gdyż zgodnie z treścią
art. 5c pkt 3 ustawy o systemie oświaty, kompetencje organu prowadzącego szkołę określone w
art. 67 a ust. 3 wykonuje wójt.
Mając powyższe na uwadze stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione. \
Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem
Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni
od daty jego doręczenia.
w/z Wojewody Świętokrzyskiego
Wicewojewoda Świętokrzyski:
Beata Oczkowicz
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.74.2011
WOJEWODY ŚWIĈTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z , 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.

1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230)

stwierdza siĉ nieważność
uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 25 maja 2011 r. Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody.
Dokonana przez organ nadzoru ocena
legalności przedmiotowej uchwały wykazała, iż
została ona podjęta z istotnym naruszeniem
prawa.
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 6
ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, 2 i 3a
oraz art. 45 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). Uchwała ta
stanowi akt prawa miejscowego i w związku

z tym powinna spełniać wymogi prawa ustanowione dla tej kategorii źródeł prawa. Takie stanowisko, dotyczące uznania za akt prawa miejscowego potwierdza orzecznictwo sądowe m.in.
Wyrok WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr
1540/10, zgodnie z którym „uchwała rady gminy
w przedmiocie ustanowienia pomnika przyrody
podejmowana na podstawie art. 44 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody jest uchwałą z zakresu administracji
publicznej skoro spełnia wszystkie kryteria uznania jej za akt prawa miejscowego”.

Dziennik Urzędowy
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Analizując wyżej wymienioną Uchwałę
Rady Miejskiej w Pińczowie organ nadzoru
stwierdził, że „wejście w życie uchwały w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” narusza normę zawartą w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2010 r., nr 17, poz. 95, późn. zm.).
Zgodnie bowiem z gramatyczną wykładnią przepisu art. 4 ust. 1 „Akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy”. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody w swojej treści nie zawiera
przepisu szczególnego regulującego w sposób
odmienny wejścia w życie aktu normatywnego
o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawa. W wyniku tego Uchwała Rady

Poz. 2064

Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
powinna „wejść w życie po upływie czternastu
dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” a nie jak
określa uchwała „w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”
Zdaniem organu nadzoru brak określenia
właściwego terminu wejścia w życie uchwały
rady gminy przekłada się bezpośrednio na ważność całego aktu.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały jest uzasadnione.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego,
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Wojewoda Świętokrzyski:
Bożentyna Pałka-Koruba
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