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samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa 
wybieralności. 

Obwieszczenie podlega opublikowaniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego oraz podaniu do publicznej wiado-

mości przez rozplakatowanie na terenie Okręgu 
Wyborczego Nr 5 utworzonego dla wyboru Rady 
Powiatu Kieleckiego. 

 
Komisarz Wyborczy w Kielcach I: 

Bożena Fabrycy 
1803

 
 

1804 
1804  

ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR IG.III.4130.20.2011 
 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 4 kwietnia 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 późn. zm.)  

 
stwierdzam nieważnoņć  

 
§ 24 uchwały Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej  
w Końskich z dnia 2 marca 2011r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, 
Mjr Hubala, Polną i Kielecką. 

 
Uzasadnienie  

 
Na sesji w dniu 2 marca 2011r. Rada Miej-

ska w Końskich podjęła uchwałę Nr IV/40/2011  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie pomiędzy  
ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką.  

W dniu 24 marca 2011r. organ nadzoru 
wszczął postępowanie nadzorcze oraz zobowią-
zał Gminę do złożenia wyjaśnień i odniesienie 
się do przedłożonego do uchwały zarzutu.  

Pismem z dnia 31 marca 2011r., znak: 
BR.0711.1.5.2011 Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Końskich złożył wyjaśnienia do stwierdzonej 
przez organ nadzoru nieprawidłowości.  

Oceniając przedmiotową uchwałę tut. or-
gan związany był przepisem art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zgodnie  
z którym do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (lub jego zmiany), w sto-
sunku do którego podjęto uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzenia a postępowanie nie zostało 
zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Po dokonaniu analizy postanowień uchwa-
ły pod względem ich zgodności z prawem, organ 
nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała 

podjęta została z naruszeniem prawa dotyczą-
cym terminu wejścia w życie uchwały.  

Uchwała narusza art. 29 ust. 1 ustawy po-
przez nieprawidłowe określenie w przedmioto-
wym planie miejscowym czasu obowiązywania 
uchwały jako 14 dni od dnia ogłoszenia w dzien-
niku urzędowym województwa.  

Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) sta-
nowi, że uchwała rady gminy w sprawie uchwa-
lenia planu miejscowego obowiązuje od dnia 
wejścia w życie w niej określonego, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia w dzienniku urzędowym województwa.  

W § 24 uchwały (Dział IV Przepisy przej-
ściowe i końcowe) zawarto zapis: „Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego”.  

A zatem termin obowiązywania uchwały 
określony w § 24 uchwały narusza przepis art. 29 
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

Z uwagi na powyższe, organ nadzorczy 
stwierdza, iż w jego ocenie przedmiotowa 
uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący 
porządek prawny i czyni zasadnym stwierdzenie 
nieważności § 24 uchwały.  

Warunkiem zaistnienia w obrocie praw-
nym niniejszej uchwały w sprawie uchwalenia 
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miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment terenu mia-
sta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Huba-
la, Polną i Kielecką, jest podjęcie na jednej z naj-
bliższych sesji uchwały, w której prawidłowo 
zostanie określony termin wejścia w życie 
uchwały Nr IV/40/2011.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego 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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1805 
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ROZSTRZYGNIĈCIE NADZORCZE NR PNK.I.4130.68.2011 
 WOJEWODY ŅWIĈTOKRZYSKIEGO 

 z dnia 30 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 nieważnoņć  
 

uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy w Rudzie 
Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 
utworzenia Szkoły Filialnej w Lipie podporząd-
kowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie 
Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Pu-
blicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Ma-
lenieckiej. 

 
Uzasadnienie  

 
W dniu 29 kwietnia 2011r. Rada Gminy  

w Rudzie Malenieckiej podjęła uchwałę  
Nr VI/27/2011 w sprawie utworzenia Szkoły Fi-
lialnej w Lipie podporządkowanej organizacyjnie 
Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Rudzie Malenieckiej wchodzącej  
w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Rudzie Malenieckiej opierając uchwałę 
m.in. na art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 
1990r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.  
Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), przy czym pomi-
nięto przepisy art.59 ust.6 i w związku z tym 
przepisem art.58 i 59 ust.1-5 w/w ustawy, co stoi 
w sprzeczności z prawem.  

Zgodnie bowiem z tymi przepisami, nie 
podjęto i nie zastosowano procedury takiej,  
z jakiej należy skorzystać przy likwidacji szkoły,  

a więc nie podjęto uchwały intencyjnej, nie za-
wiadomiono rodziców, kuratora, nie ustalono 
zasięgu terytorialnego (obwodu) szkoły, a szcze-
gólnie nie zastosowano się do treści art.59 ust.1 
ustawy.  

Ponieważ przedmiotowa uchwała rażąco 
narusza właściwy, zgodny z prawem tryb two-
rzenia Szkoły Filialnej – stwierdzenie jej nieważ-
ności jest uzasadnione  

Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośred-
nictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w termi-
nie 30 dni od daty jego doręczenia. 

 
Wojewoda Świętokrzyski: 
Bożentyna Pałka-Koruba 

1805

 
 


