
Uchwała nr 26/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2006 roku  
 

 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr LII/285/2006 
Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 
2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom 

opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatu lubańskiego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Nr LII/285/2006 Rady Powiatu 

Lubańskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym 
działającym na terenie powiatu lubańskiego, wobec naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 
13. ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190, 
poz.1606 ze zm.) . 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Powiatu Lubańskiego nr LII/285/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 
30 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom 
opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatu lubańskiego, wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Jeleniej Górze 02 
marca 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, zważyło co następuje.  

Zapis § 3 uchwały o treści ”Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu” narusza postanowienia art. 4 ust 1 i 
art. 13, ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych, w związku z art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym. 

Ze względu na przedmiot regulacji uchwała stanowi akt prawa miejscowego, 
bowiem zawiera normy o charakterze ogólnym, adresowane do nieokreślonych osób 
prawnych lub fizycznych spoza struktury samorządu terytorialnego. Nałożenie 
obowiązków lub uprawnień skierowanych do nieokreślonego kręgu podmiotów może 
nastąpić wyłącznie w formie aktu stanowiącego źródło prawa miejscowego, który 
zgodnie z art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych powinien podlegać ogłoszeniu 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Ogłoszenie w tym dzienniku, a nie poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego jest warunkiem jej wejścia 
w życie (art. 88 Konstytucji RP). Odmienne postanowienia zawarte w tej mierze w 
uchwale Rady Powiatu naruszają powyższe przepisy.  

Odnosząc się do pisma Starostwa Lubańskiego z 17 marca 2006 roku, 
Kolegium wyjaśnia, że w dacie podjęcia poprzedniej uchwały nie obowiązywały 
przepisy ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
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innych aktów, a przepisy prawa miejscowego były ogłaszane wówczas w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Lubańskiego przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


