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stwierdzaj4ceniewaino5i $ l we fragmencie,, w tym do wydawaniadecyzji
administracyjnych,
postanowief i zaSwiadczeir"oraz $ 3 we fragmencie z-mocqobowiqzujqcq
oA dnia 01.01.2014;,;uchwaty
,r,
nrLIv126012013Rady Miasta Swierad6w-Zdr:6izdnia 20 gruania ioi3 r. w sprawie
udzietenia
upowa2nieniaKierownikowi Miejskiegoosrodka PomocySpolecznejw Swieradowie-Zdroju
do zalafwiania
indywidualnychspraw z zakresuadministracjipublicznej.

Dziataj4cna podstawieatt.9l ust. I ustawyz dnia 8 marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. 22013r., poz.
594 ze zm.\
stwierdzamniewainoSd
$ 1we fragnencie ,,, wtym do wydawaniadecyzjiadministracyjnych,
postanowierii za{wiadczeh,,oraz
3.we
Aagmencie
obowi4zuj4c4
$
od
dnia
01.01.2014
r"
uihwaly
nr LIyl260l2013Rady Miasta
\ ?moc4
Swiefad6w-Zdrdj zdnia 20 grudnia 2013r. w sprawie udzieleniaupowaznieniaKierownikowi
Miejskiego
odrodka Pomocy Spolecznej w Swieradowie-Zdroju do zalatwiinia indywidualnych spraw
zLakretrg
administracj
i publicznej.
Uzasadnienie
Rada Miasta Swierad6w-Zdr6j, dziatajilc na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnja 8 marca 1990r.
o sanrorz4dziegminnym (Dz. U. 22013r., poz. 594ze zn.) w zwiqzku z art. 5d ustawy z dnia l0 kwietnia
7997t. - Prawoenergetyczne
(Dz.IJ.22072 r., poz. 1059),podjglana sesjiw dniu 30 grudnia2013r. uchwalg
w sprawieudzieleniaupowaznieniaKierownikowi MiejskiegoOsrodkaFomocy Spolecznejw SwieradowieZdroju do zalatwianiaindywidualnychspraw zzakesuadministracjipublicznej- Oateitakzejako: uchwala.
Przedmiotowauchwalawplyngla do organu Nadzoruw dniu 27 grudnia2}l3 r.
w toku badanialegalnosciuchwatyorganNadzorustwierdzilpodigciejej:
- $ 1 we fragmencie ,,, w tyrl do wydawania decyzji administracyjnych,
postanorviefii zaSwiadczef,'
z istotnym naruszeniem aft. 39 ust. 4 ustawy o sainorz4dzie gminnym w zwi4zku z art.94 Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiejz dnia2 kwietnial99j r. (Dz. u. z l99j r. Nr 7g, poz.483 ze zm.);
- $ 3 we fragmencie,,, z lllocq obowi4zuj4c4
od dnia 01.01.2014r" z istotnymnaruszeniem
art. 5 w zwi4zku
zart.4 ust' 1i 2ustawy zdnia 20lipca 2000r. ooglaszaniuakt6wnonnatywnych
iniekt6rychimych akt6w
prawnych(Dz' U. 22011r. Nr 197, poz. 7l72ze zm) - dalej takZejako: ustawa,oraz art.2Iiolstytucji
RzeczypospolitejPolskiej z dnia2 kwietnia 199'7r.
I. W $ I uchwaly dokonanonastgpuj4cejregulacji: ,,Upowazniasig I(erownika Miejskiego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Swieradowie-Zdrojudo zaLatwianiaindywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej, w tym do wydawania decyzji adrninistracyjnych, postanowieri i zalwjadczeri w sprawacir
przyznawaniadodatk6w energetycznych,
okt6rych mowa wustawie zdnia l0kwietnia l99jr. - pra*o
energetyczne(tekstjedn olity z 2012 roku - Dz.IJ . poz. 1059ze. zr\.),,.
Wykladniawskazanegoprzepisu(uwzglgdniaj4ca
treSi uzasadnienia
do uchwaly)wskazuje,ze prawodawca
miejscowy przyznal Kierownikowi Osrodka Pomocy Spolecznejw Swieradowie-Zdrojukompetencjgdo
zalatwianiaindywidualnych spraw z zakresuadministracjipublicznej w sprawachdodatk6w eleigetycinych,
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ajednoczeSnie wskazal, 2e w$r6d form zalatwiania tych spraw zawiera sig wydawanie decyzji
administracyjnych,
postanowieri
i zaSwiadczeri.
Tymczasemupowaznienieustawowedo wydaniaprzedmiotowej
uchwaly- zawartew art.39ust.4 ustawy
o sanrorz4dzie grninnym - ogranicza zakres jej regulacji do dokonania upowaznienia do zalatwiania
wslcazanyclrwtyrn przepisie spraw, azatem przepis ten pozwalawyl4cznie naprzekazanie(liEdzy ilnyrni
kierownikowi miejskiego oSrodkapomocy spolecznej)kompetencji,kt6ra na mocy art.39 ust. 1 ustawy
o sanrorz4dziegminnym przyznanajestorganowiwykonawczemugminy.
Wskazywaniew uchwalestanowionejna podstawieart.39ust.4 ustawyo samorz4dzie
gminnym,w jakiej
fonnie maj4 byi zalatwiane sprawy, kt6rych uchwala ta dotyczy jest zatem wykroczeiriem'poza ialces
upowaznienia ustawowego.Kwestie te nalez4 do materii ustawowej i s4 regulowaneustawami prawa
materialnegoi procesowego.
jednostkisamorz4du
Organstanowi4cy
terytoriahiego
ni. ,nor" regulowa6kwestii,
kt6re ujgte s4 w materii ustawowej.Taka regulacjabgdzie zawszealbo powt6rzeniemalbo rnodyfikacj4
przepisuustawowego.
W orzeczrictwie wielokrotnie podkreSlano,2e powtarzanieregulacji ustawowych,b4d| ich modyfikacja
i uznpelnienie przez przepisy uchwaly jest niedopuszczalnei dezinfoirnuj4ce.Mbze prowadzid bowiern do
odmiennej czy sprzecznejzintencjami ustawodawcyinterpretacji przepis6w. Trzebi ticzye sig ztym, Le
powt6t'zony, c4 zmodyfikowany przepis bgdzie interpretowany w kontekScie uchwaly, w kt6rej go
zamieszczono,co llloze prowadzii do calkowitej lub czEsciowejzmiany intencji prawodawcy.Zjawis[o
powtarzania i rnodyfikacji w aktachprawnychprzepis6w zawafich w aktachhierarcliicznie wyzsrych-,nale|y
uzna1 zaniedopuszczalne;
Modyfikacje przypis6wustawowychstanowiqistotnenaruszenieprawa(wyrok NSA
z dnia 16 czetwca 1992r., II SA 99192,LEX nr 10348;wyrok NSA z dnia 14paZdziernika1999r., II SA/Wr
17'79/98,LEX nr 39509;wyrok NSA z dnia 25 marca2003r.,II SA/Wr 2572l0r,LEX nr 166989;wyrok NSA
zdnia 26lutego 2010r.,II OSK 1966109,
LEX nr 591998).Zatnieszczenie
wg l uchwalykwestionowanego
fiagmentu podwaharegulacjeustawowe.Dekodowanienorm zprzepisu uchwaly ibez kontekstuwjaki-m
funkcjonuj4 one w ustawiemozepowodowadnieprzewidzian4ptre2prawodawca
zmiangjego znaczenia.
Jako,ze zgodniezart.94 KonstytucjiRP akty prawamiejscowegornaj4byd stanowionena podstawieiw
granicach upowaznieri zawartychw ustawie naleLrymiei takze na uwadze, Ze
,dziaLaniena podstawiei w
granicachprawa oznacza,2e kazdanonna kompetencyjnamusi by6 tak realizowana,aby nie naiuszalainlyclr
przepis6w ustawy' Zakles upowaznieniapowinien by6 zawszeustalanyptzezpryzmatzasaddernokatycznLgo
panstwa prawnego, w granicach i na podstawieprawa oraz innych priepis6w reguluj4cychdan4 dzledzin!,,
(wyrok WSA z dnia30 grudnia2009r.,II SA/Wr47O\09,LEXnr 5g3199).
PowyZszewskazuje,.ze przedmiotowyfragment $ 1 uchwaly istotnie naruszenieprawo, co obliguje Orgal
jego niewaznoSci.
Nadzorudo stwierdzenia
il. W $ 3 uchwaly postanowiono:,,Uchwalawchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszelia
w DziennikuUrzgdowyrnWojew6dztwaDolnoSl4skiego,zmoc4
obowi4zuj4c4od
dlia 01.01.2014
r.,,.
Przedmiotowa uchwala zostala opublikowania w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa DolnoSl4skiego
wdniu 2stycznia2014r. Oznaczato,2e- zgodniezjej postanowieniem
- miala wej$i w Zycie17riy.^lu
2074 r., z moc4od 1 styczria 2014r., to jest z moc4wsteczn4.
Zgodnie zart.4 ust. 1i Zoraz art.5ustawy ooglaszaniuakt6w normatywnychiniekt6rych innych akt6w
prawnych:
,,Art. 4. 1. Akty normatywne,zawienj4ceprzepisypowszechnieobowi4zuj4ce,oglaszane
wdziennikach
urzgdowychwchodz4w rycie po uptywie czternastudni od dnia ich ogloszenia,chybaze dany akt normatywly
okreSlitennin dlulszy.
2. Wuzasadnionychprzypadkachakty nonnatywne, zzastrzeZeniem
ust.3, mogq wchodzii wzycie
w tenninie kr6tszyrn niz cztetnaSciedni, a jeheli waimy interesparistwawymaga nafy-hrniastbwegowejScia
w2ycie aktu normatywnego izasady demokratycznegoparistwaprawnegoniestoj4 ternu na przeszkodzie,
dniemwejSciaw Lrycie
mozebyi dzieriogloszenia
tegoaktuw dziennikuurzgdowym.-[...]
Art. 5. Przepisy art. 4 nie v,rytr4czajqrnozliwoSci nadania aktowi nonnatywnemu wstecznej mocy
obowi4zuj4cej,jeZeli zasadydemokratycznego
pafistwaprawnegonie stoj4temu na przeszkodzie,,.
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Wskazanymi przepisami ustanowionazostala zasadaobliguj4cado oglaszaniaakt6w normatywnych z co
najrnniej 14 dniowym vacatio /egrs,Wskazanor6wniez wyj4tki pozwalaj4cena: 1) skr6cenievacitio legis
poniZej14 dni, 2) pominigcievacatiolegis,3) nadanieaktowiwstecznej
mocy obowi4zuj4cej.
Wymogiem jaki stawia sig prawodawcychc4cemuskr6ci6vacatio /egls jest
przypadek,,.
,,uzasadniony
Oznaczato,2e taki zabieg nieleZy wswobodzie dzialariaorganll prawodawczego.
Nie rooz. on'podj4i
arbitralnejdecyzji oustaleniu vacatio legis krotszegoniz nakazujeustawa.Moze to uczyni(,jedynie,gdy
przemawiaj4za tym szczeg6lneokolicznoSciuzasadniajqce
skr6cenieterminu pornigdzyogloszeni.maktL
a jego wejSciem w Zycie. Organ prawodawczy,skracajqcyvacatto /egfs stanowionegoprzez siebie aktu,
jest do wykazaniategouzasadnienia.
zobowiqzany
Wa$ciwymdo tegomiejscemjest uzaiadnienie
samegoaktu
normatywnego.
Decyila o pominigciuvacatiolegiswymagaspelnieniadals4ychwarunk6w.Mozliwejest to tylko wtedy,gdy
wazny interesparistwawymaga natychmiastowego
wejSciaw lycie aktu normaty*n"go i jednocze$ni" iasZay
demokratycznego
paristwaprawnegonie stoj4 temu na przeszkodzie.
Dla urzeczywistnienia
takiegowejScia
wzycie aktu naleZy zatem wykazat jaki waZny interesparistwawymaga pominigciavacatio-legis-oraz
przedstawi6argumenty wskazuj4cena to, 2e zasadydemolcratycznego
pafstwa nie stoj4 temu zabiegowi na
przeszkodzie.Sq to dalsze warunki w tym znaczeniu,2e takhew tym przypadku koniecznejest, aby istniat
,,uzasadnionyprzypadek" (choi ta przeslanka zawiera sig juZ w przeslancewaznego intiresu pi6stwa;.
Niemniej, od prawodawcy nale|y dalej wyrnaga6by przedstawiluzasadnienie
dla danegoprzypadkuivtykaza|
w nim argumenty popieraj4cejego dzialania. Takze w tej sytuacji wla5ciwyrn dla tego miejscemjest
uzasadnienie
aktu.
Ostatniprzewidzianywyjqtek - nadanieaktowi wstecznejmocy obowi4zujqcej- obwarowanyjest przeslank4
wymagaj4c4,by zasadydemokratycznego
parisfwaprawnegoniestaly temu na przeszkodzie.Ozniczato, ze
mog4 istnie6 takie zasadydemokratycznego
paristwaprawnego,kt6re w danej sytuacji nie sprzeciwialybysig
pominigciuvacatio legis, ale niepozwalalybyna retroakcjgprawa.Chodzibowiem oinne, dalszezasadynii
mog4cesig sprzeciwiai pominigciuvacatio /egis. Nadanieaktowi wstecznejmocy obowi4zuj4cejwymaga
bowiem spelnieniatakZeprzeslanekwskazanychdla skr6ceniaoruz dlaporninigciavacatio legis: tiasadnien-ia
przypadku,waznegointeresupafistwa,niesprzeczno5ci
z zasadamidemokratycznego
paristwaprawnego.
Gradacja wskazanych wyj4tk6w - zwi4zana z faktem, 2e w coraz intensywniejszy spos6b godz4 one
w zasadg oglaszania prawa z zachowaniem odpowiedniego vacatio legis (kt6ra zawarta jest w ustawie
o oglaszaniuakt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych, ale takZe w art.2 Konstytucji Rp
stanowi4cym:,,RzeczpospolitaPolskajest demokratycznymparlstwemprawnym, urzeczywistniaj4cymzasady
sprawiedliwoScispolecznej") - sprawia, 2e wymogi dotycz4cewprowadzaniaodstgpstw musz4 byd
tozpatrywaneSci(le iN4czrie dochowane.Takie stanowiskozaj4tr6wniezWojew6dzki S4dAdministracyjnywe
Wroclawiu wskazuj4c, ze ,,art, 5 ustawy o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych akt6w
prawnychprzewidujemoZliwoi6[...] wczeSniejszego
wejSciawZycie aktu prawamiejscowego
[...] zrnoc4
wsteczn4.Uzaleizniatak4 sytuacjgod waznegointeresuparistwaitego, cry nie sprzeciwiaj4sig temu zasady
pafstwaprawnego"(wyrok WSA z dnia4 sierpnia2009r., IV SA/Wr 2109,LEX nr 553520).
demokratycznego
Odnoszqcte ustalenia do kwestionowanejuchwaly wskazadnalely, Ze Rada Miasta Swierad6w-Zdr6j,
nadaj4cuchwale wstecznq moc obowiqzuj4capowinna: 1) uzasadni6przypadek,2) wykazat wazny interJs
pafistwa,3) uargumentowa6niesprzecznoSd
z zasadamidemokratycznego
pafrstwaprawnego.
Jak wskazujejudykatura, ,,skoroart. 5 powolanej ustawy dopuszczanadanieaktowi normatywnelnu(lnocy
wstecznej>,ale tylko (eZeli zasadydemokratycznegoparistwaprawnegonie stoj4 temu na przeszkodzie>to
obowiqzkiernorgan6wwprzypadku korzystaniaztej instytucjiprawnejjest podaniefaktycznegoiprawnego
uzasadnienia,ze pomimo dzialaniawstecz aktu normatywnegobgdzieon realizowal zasadydemokratycznego
pafstwaprawa" (wyrok WSA z dnia 19 kwietnia2012r.,I SA/Ke 109112,
LEX nr 1143501),PrzyjrnujesiEtez,
2e ,,w demokratycznympafistwie prawa nie moze byi akceptowanasamowolna,arbitralna decyzja organ6w
publicznych,niepodporzqdkowana
celom tego porzqdkui warto6ciom,kt6rym ma sluzyi wladzapubliczna.
Regula ta nale?y do samej istoty zasadypraworz4dnoSci(art. 7 Konstytucji RP)" (wyrok NSA z dnia 6 maja
2003r.,II SAiKr 257103,LEX nr 453765;por6wnajtak2e:wyrok WSA z dnia 28 stycznia2005r.,II SA/Wa
776104,LEX nr 824926). Brak uzasadnieniaprzyjgtego rozwiqzaniamoZe natomiast potwierdzat zaruut
arbitralnoSci
prawodawcy(por6wnaj:wyrok TK z dnia 16 stycznia2007r.,IJ 5106,LEX nr 232259).
W uzasadnieniudo kwestionowanejuchwatyw og6le nie odniesionosig do kwestii nadaniaaktowi mocy
wstecznej.Wskazany wyZej obowiqzeknie zostaLzatem zrealizowany.Organ prawodawczynie podj4l pr6by
prawnegoi faktycznegouzasadnieniazastosowaniarozwi4zaniazart.5ustawy.
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Na wezwanie Organu Nadzoru Przewodnicz4ca Rady Miasta Swierad6w-Zdr6j
wyja{niala, ze:
,,lJpowaznienieKierownika Miejskiegoosrodka Pomocy Spolecznejw Swieradowie-Zdroju
do zatatwiania
indywidualnychspraw z zakresuadrninistracjipublicznej,w tym do wydawaniadecyzji administracyjnych,
postanowieti i za1wiadczeflw sprawachprzyznawaniadodatk6wenergetycznych,
o kt-6rychmowa w ustuwi.
zdnia l0kwietnia 19.97r.- Prawo energetyczne
(tekst jednolity z2012roku - Dz,tJ.poz, 1059 ze. zm.)
'w p6firiejszymterminieniz I styczeti2014roku znacznie
op62nilo-by
realizacjgdodatk6wenergetycznych
oraz
stworzyloby znaczr:,e
utrudnieniaosobomstarszymi niepeinosprawnym
ma;qcyrntrudnosciilporuszaniu sig.
W zwi4zku zpowyhsrym w $ 3 uchwaly ze wzglgdu nu *u"ny interes strony dokonanozapisu, iz
uchwala
wclrodziw zycie zmoc4obowipuj4c4od dnia0istycznia 2074r.".
Wskazanaprzeslankawaznegointeresustronynie mozezostai rzt)anazausprawiedliwiaj4c4
kwestionowane
dzialania Rady, Przemawiaiq za tym dwa wiglgdy. Po pierwsze,wazny interes strony
nie;est przeslank4
unrozliwiaj4c4wprowadzenieaktu prawnegozmoc4 wsteczn4.
Po drugiezaS,obowi4zujyceregulacjepru*rr.
nie uzalehniaj4sytuacji prawnej strony postEpowania
o przyznaniedodatkuenergetycznego
od wejscia w ffcie
kwestionowanejuchwaly,wten spos6bojakim piszewwyjaSnieniach
Przewoinicz4ca'Raoy.
Wtych dw6cli
zakresachnaleLrywskazai na ponizszekwestie.
Dla oceny prawidlowo$cikwestionowanegofragmentuuchwalyistotnejest to, ze uchwalajest aktemprawa
miejscowego,azatemaktemo lokalnym- re swej istoty- charakterze.
Sianowienieprawa,,podrz4darnitzw.
ewenementulokalnego"(P' Lisowski, Lokalneir6dla prawa,lw:l Prawo administraiyjnu,,"d. J. 8o6,
Kololia
l'imited 2010, s. 86) stuzy uwzglgdnianiuwarunk6w miejscowychi pozwala nu i.i.ro*u,rie sig lokallyrn
(ewentualnieregionalnym)interesem.Stanowiskoto znajdujepotwierdzeni
e w orzecznictwieNaczeinegoS4du
Administracyjnegowskazujqcego,2eak,typrawa rniejsco*"go ,,ze swej istoty
[...] rnaj4 charakter'iotainy
iwydawane s4 winteresie lokalnyrn.Zatemwaznyinierespanrt*a
nieniozl
sianowi6przesianki,kt6ra
[...]
ttzasadniatabywprowadzenie uchwaly z dniem ogloszenia-w wojew6dzkim dzienniku urzgdowyni.
ilnyrni
slowy brak ustanowienia[...] vacatiolegisnaruszaprawoi stanowiprzejawnieprawidlowejllgislacji,' (wyrolc
NSA zdnia 14 czerwca20ll r.,II GSK 632110,
LEX nr 1083328ipoi6wnaj:'wyrokWSi ia"ii 12luiego
2010 r.,I SA/Lu 23110,LEX nr' 591517).Stanowiskoto jest tym bardziejaktuatnew odliesieniudo dzialania
polegaj4cegona nadaniuaktowi prawa miejscowegowitecznejrnocy o-bowi4zuj4cej.
Dochodz4cdo ustaleri
tozsamychz dokonanymiprzez NaczelnySEdAdrninistracyjnynalezyzatempoddai w w4tpliwoJi nozliwo$6
pornijania vacatio legis, atyrn bardziej ustalanie retroaktywnegodzialaniawodniesieniu do
akt6w prav,a
miejscowego.
Nawet jednak, jezeli przyj46,2e w uzasadnionychprzypadkach,gdy nie bgd4 siE temu sprzeciwia6zasady
detnokatycznego paflstwa prawnego, moziiwe jest nadanie aktowi prawa miejscowego wsteczlej
rnocy
obowi4zuj4cej,to nie ulega w4tpliwoSci,ze wSr6d ustawowychprzeslanekumorli*iu;4cych takie dziatanie
nie znajdujesig wazny interesstrony,na kt6ry powolanosig wyjasnieniach.
,Absttahuj4c od powyzszego, nalezy zauwuiry|, 2e wazny interes strony niejest naruszolly przez
nieobowiEzywanieuchwaty wterminie od l do 16styczniazoiqr. Co wigcej,-niebyiyon naruszony
takze
wtedy, gdyby Rada Miasta Swierad6w-Zdr6j*o961" niepodjgla uchwaly"przenosz4cej
na Kieiowlika
Miejskiego O$rodkaPomocy Spolecznejw Swieradowie-Zdroju
kornpetencjido zatatwianiaildywidualnycli
spraw z zakresu adrninistracji publicznej w sprawach prryrnuwania dodatk6w energetycznycn.Zgodnie
z aft' 5d ustawy Prawo energetyczne,,Dodatekenergetyciny przyznajew6jt, burmistrz iub-preiydent
riiasta,
w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej". Natomiast rnoc4 aktu prawa
miejscowego organ stanowi4cy grniny moZe dokonad zmiany organuwlaStiwego do przyznawaniadodatku
enetgetycznego,
kieruj4cstosowneupowaznienie
do kierownikarniejskiegooSrodkapomocyspolecznej.
W ten
wlaSniespos6bpost4pilaRadaMiastaSwierad6w-Zdr6j.
Dokonano zatem zmiany wladciwoSci organu, kt6ra moze by6 uznana za zasadnq(ak wskazano
w uzasadnieniudo uchwaly), ale zasadnoSita wynika jedynie z organizacjiadministracjigrninneji nie wplywa
na wazny interes strony. Twierdzenie przeciwne byloby rlwnoznacznez uznaniem,ze ustawowowskazana
wiaSciwoSiorganu wykonawczegogminy naruszataki, wazny interesstrony. Nie mozna za| przyjnowa(, ze
zzalozenia racjonalny ustawodawcakieruje konipetencjgdo przyznawaniadodatku energetycznego
w spos6b
naruszaj4cywuZnyinteresstrony.
Oznacza to, 2e do czasu wyjScia w Lycie uchwaly organem wlaSciwym do przyznania dodatkti
.
energetycznegojest Bunnistrz Miasta Swieraddw-Zdr6ji sytuacja ta nie narusza wurn"go interesu
strony
postEpowaniaoptzyznanie dodatku energetycznego,atym bardziej niestanowi podstawy do wydania
akti
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prawa miejscowego, kt6ry zmoc4 wstecznq-przekazywac
bgdzie kompetencjgwsprawach przyzrawania
dodatk6wenergetycznycrr
KierownikowiMiejskiegoosiodkapomocysporecznej,
Maj4c powyzszena uwadze,stwierdzam
jak na wstgpie.
od niniejszego rozstrzygnigciaprzysluguje sfarga
do wojew6dzkiego s4du Administracyjnegowe
wrocla'wiu w terminie.30dni od oatylego do-rgczenia,
f,tor4
-----Enatezy
posrednictwemorganunadzoru&4 vvorwur'urwr
"-'--r wniesi za
Wojewody
DolnoSl4skiego.

zgodnie zart'92ust'l ustawyosamorz4dzie
grninnym
stwierdzenie
przez organnadzoruniewaznosci
-zmocy
uchwaly
prawa w zakresieobjgtym stwierdzeniem
-organll grni.nywstrzymujejej wykonanie
niewaznoSci,
z dniemdorgczenia
roritrrygnigcianadzorczego.

WojewodaDolnoSlaski

*'A'r\/
AleksanderMarek Skorupa
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