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Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr LXV/640/10 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2010 r. w spra-
wie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycie-
li za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej i opiekuGczej - ze względu na istotne naruszenie 
prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr LXV/640/10 Rady Gminy Tarnowo 

Podgórne z dnia 2 marca 2010 r. zostaEa doręczona 
Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 9 marca 2010 
roku.

Powyrszą uchwaEę podjęto na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 
r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE co nastę-
puje:

W §4 ww. uchwaEy postanowiono, re ｧUchwaEa 
wchodzi w rycie z dniem podjęcia.ｦ

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwaEa 
jest aktem prawa miejscowego w [wietle brzmienia 
art. 94 i art. 87 ust. 2 Konstytucji, stanowi bowiem 
pródEo powszechnie obowiązującego prawa na ob-
szarze dziaEania organu, który ją ustanowiE.

W tym kontek[cie wydaje się oczywiste, ir zgod-
nie z brzmieniem art. 42 ustawy o samorządzie 
gminnym, zasady i tryb ogEaszania aktów prawa 
miejscowego okre[la ustawa z dnia 20 lipca 2000 
roku o ogEaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 
449 ze zmianami).

Warunkiem wej[cia w rycie aktów prawa miej-
scowego, do których bezspornie nalery badana 
uchwaEa, jest ich publikacja o charakterze promul-
gacyjnym, w sposób okre[lony w art. 13 oraz art. 
4 ust. l wyrej wymienionej ustawy o ogEaszaniu ak-
tów normatywnych.

Przepisy te explicite stanowią, re akty normatyw-
ne, zawierające przepisy powszechnie obowiązu-
jące, ogEaszane w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym tj. akty prawa miejscowego wchodzą w rycie 

po upEywie czternastu dni od daty ich ogEoszenia, 
chyba re dany akt okre[li termin dEurszy.

W związku z powyrszym nalery stwierdzić, re 
rada gminy Tarnowo Podgórne nie wykonaEa dys-
pozycji art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, a 
przyjęta data jej wej[cia w rycie nie znajduje oparcia 
w obowiązujących przepisach.

Powyrszy pogląd znajduje potwierdzenie w naj-
nowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, 
z których jednoznacznie wynika, ir uchwaEy podej-
mowane na podstawie Karty Nauczyciela dotyczą-
ce nauczycieli są aktami prawa miejscowego (wy-
rok WSA w Krakowie z dnia 3 lipca 2008 r. II OSK 
530/08 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 li-
stopada 2008 r. IV SA/Pa 426/08).

Jak wynika z powyrszych wyroków nie ma rad-
nych podstaw prawnych czy ter przesEanek by 
uznać, re nauczyciele są ｧorganizacyjnieｦ, a raczej, 
naleraEoby powiedzieć ｧsEurbowoｦ podporządko-
wani organom gminy. Ich status prawny nie mie[ci 
się w zakresie ｧwEadztwa organizacyjnegoｦ gminy. 
Stąd ter nalery uznać, re uchwaEy podejmowane na 
podstawie Karty Nauczyciela (w opinii organu nad-
zoru równier na podstawie art. 49 ust. 2) wywierają 
ｧzewnętrzneｦ skutki prawne, tj. poza strukturą gmi-
ny jako jednostki samorządu terytorialnego. Nalery 
równier zauwaryć, re większo[ć aktów general-
nych adresowana jest do ｧzawęronego kręgu pod-
miotówｦ. W przedmiotowej sprawie istotne jest, re 
uchwaEy te nie odnoszą się do indywidualnie ozna-
czonego adresata.

Jest więc oczywiste, re uchwaEy podejmowane 
na podstawie Karty Nauczyciela zawierają normy 
powszechnie obowiązujące na terenie gminy, nie 
konsumujące się w jednostkowy stosowaniu. Mają 
zatem charakter normatywny.

Ponadto w ocenie organu nadzoru istotny dla za-
liczenia przedmiotowych uchwaE do kategorii ak-
tów normatywnych powszechnie obowiązujących 
na terenie gminy, czyli aktów prawa miejscowego 
jest przedmiot ich regulacji, który wkracza w sfe-
rę uprawnieG pracowniczych nauczycieli. Nie jest 
to materia kwalifikująca się do regulacji wewnątrz 
administracyjnej lecz do regulacji powszechnie obo-
wiązującej.

W ocenie organu nadzoru uchwaEy takie zawie-
rają równier reguEy o charakterze abstrakcyjnym, 
gdyr nie wyczerpują się one w jednostkowym za-
stosowaniu. Zakres przedmiotowy tychre uchwaE 
dotyczy wszystkich szkóE, dla których organem za-
Eorycielskim jest gmina, jest zaadresowany do nie-
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oznaczonego kręgu osób, którymi są pracownicy 
szkóE i placówek o[wiatowych prowadzonych przez 
gminę.

W [wietle powyrszych wyja[nieG stwierdzenie 
niewarno[ci uchwaEy Nr LXV/640/10 rady gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2010 r. jest za-
tem uzasadnione z powodu istotnego naruszenia 
prawa.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przy-
sEuguje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia za po[rednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

(-) PrzemysEaw Pacia

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLIV/286/2010 Rady 
Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 roku w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi GEuchowo w obszarze terenów 
zainwestowanych i czę[ci wsi Komorniki - etap Ib - 
ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie
UchwaEa Nr XLIV/286/2010 Rady Gminy Komor-

niki z dnia 1 marca 2010 roku zostaEa podjęta na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 
l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

UchwaEa wraz z dokumentacją planistyczną zosta-
Ea doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 
16 marca 2010 roku.

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy - organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, granice obszaru 
objętego projektem planu wyznacza się na zaEączni-
ku graficznym do uchwaEy o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu.

Przyjęta zmiana miejscowego planu, zgodnie z ty-
tuEem uchwaEy, obejmuje etap Ib ｧzmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
GEuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i 
czę[ci wsi Komornikiｦ. Zakres planu dla tego etapu 
okre[lono na zaEączniku graficznym do uchwaEy nr 
XLII/272/2009 Rady Gminy Komorniki zmieniającej 
pierwotną uchwaEę o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (uchwaEa nr XXII/140/2004 z dnia 14 

czerwca 2004 r.).
Zgodnie z §7 pkt 3 Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 
1587, zwanego dalej ｧrozporządzeniemｦ) jednym z 
podstawowych oznaczeG rysunku planu są granice 
obszaru objętego planem.

Na rysunku przedmiotowego planu zastosowano 
dwa wykluczające się oznaczenia, które mogEyby 
wskazywać na granice obszaru objętego planem 
miejscowym nazywając je odpowiednio: ｧgranica 
obszaru objętego planemｦ oraz ｧgranica opracowa-
nia planu - Etap Ibｦ. Granice obszaru objętego pla-
nem nie mogą budzić wątpliwo[ci, powinny wyrap-
nie wskazywać teren, dla którego przyjęto w planie 
ustalenia dotyczące sposobu zabudowy i zagospo-
darowania terenu.

Brak jednoznacznego wskazania terenu objętego 
opracowaniem planu stanowi naruszenie zasad spo-
rządzenia planu okre[lonych w §7 pkt 3 rozporzą-
dzenia, 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym okre[la się obowiązkowo przeznacze-
nie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospo-
darowania.

Na rysunku planu brak okre[lenia przeznaczenia 
dla terenów znajdujących się w poEudniowo-zachod-
niej czę[ci planu, przylegających do terenów KD-S, 
58 R i 56R oraz dla terenu, oznaczonego na rysun-
ku kolorem szarym, zlokalizowanego w sąsiedztwie 
obszarów oznaczonych na planie symbolem l P i 07 
KD-L.

Na rysunku planu brak linii rozgraniczających m. 
in. tereny:

- oznaczone symbolami 43 P i 43 aP, 
- oznaczone symbolami 051 KD-L i 49 P, 50 

MN/U, 57R, 56R,
- dróg rórnych kategorii np. drogi 011 KD-D, 07 
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KD-L i 02 KD-L, innych ciągów komunikacyjnych, 
wyznaczonych na rysunku planu.

Powyrsze stanowi naruszenie zasad sporządzenia 
planu okre[lonych w art. 15 ust. l pkt l ww. ustawy.

Zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia na projekcie 
rysunku planu stosuje się nazewnictwo i oznaczenia 
umorliwiające jednoznaczne powiązanie projektu ry-
sunku planu miejscowego z projektem tekstu planu.

W §6 pkt 16 uchwaEy przywoEuje się oznaczenia 
drogi 011 KD-L natomiast na rysunku planu stosuje 
się oznaczanie 011 KD-D.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do 
§14 pkt l uchwaEy, w którym przywoEuje się tereny 
oznaczone symbolem 42aP. Na rysunku planu brak 
takiego oznaczenia.

Ponadto stwierdza się brak ustaleG dla terenów 
komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KD - D i KD - L.

Wskazuję, re w §15 ust. 9 zastosowano bEędne 
odniesienie do zapisów §15 ust. 11 uchwaEy za-
miast do §15 ust. 10.

Ponadto zwracam uwagę, re omawiany plan sta-
nowi zmianę obowiązującego dla terenu planu, spo-
rządzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 415 ze zm.).

Przedmiotowa zmiana, zgodnie z art. 14 ust. 8 
ustawy stanowi akt prawa miejscowego, będące-
go podstawą prawną rozstrzygnięć w sprawach in-
dywidualnych. Dlatego w opracowywaniu zmiany 
planu nalery dąryć do uchwalenia autonomicznej 
uchwaEy, tak aby na podstawie ustaleG w niej za-
wartych morna byEo wydać zgodne z prawem decy-
zje administracyjne.

W my[l zapisów art. 34 ust. 1 ustawy wej[cie 
w rycie planu miejscowego powoduje utratę mocy 
obowiązującej innych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich czę[ci odnoszących się do 
objętego nim terenu. W przypadku zmiany cząstko-
wej, polegającej na zmianie jedynie czę[ci ustaleG 
planu, realizacja okre[lonej w planie inwestycji wy-
maga odniesienia się do co. najmniej dwóch aktów 
prawa miejscowego (uchwaEy pierwotnej i uchwaEy 
zmieniającej), co more powodować trudno[ci inter-
pretacyjne po stronie potencjalnego inwestora oraz 
po stronie organu wydającego wEa[ciwe decyzje ad-
ministracyjne.

Naruszenie przez radę gminy zasad sporządzania 
planu miejscowego, zgodnie z art. 28 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powo-
duje niewarno[ć uchwaEy.

W związku z powyrszym orzeczenie przez organ 
nadzoru niewarno[ci uchwaEy Nr XLIV/286/2010 
Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2010 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi GEuchowo w obszarze 
terenów zainwestowanych i czę[ci wsi Komorniki 
- etap Ib jest konieczne i uzasadnione.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spoEecznej (Dz.U. z 2009 
r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) ogEasza się, co na-
stępuje:

§1. Ustala się [redni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w Domu Dziecka w Kórniku - Bninie w roku 
2010 w wysoko[ci 4.883,68 zE.

§2. Ustala się [redni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w O[rodku Wspomagania Rodziny w Kobyl-
nicy w roku 2010 w wysoko[ci 6.454,06 zE.

§3. Ustala się [redni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu 
w roku 2010 w wysoko[ci 2.732,85 zE.

§4. Niniejsze OgEoszenie Starosty PoznaGskiego 
podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Starosta
(-) Jan Grabkowski
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z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia [redniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w caEodobowych placówkach 
opiekuGczo-wychowawczych powiatu poznaGskiego w roku 2010


