
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.43.2015.AR 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 6. ust. 1 uchwały nr V/19/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince  

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

UZASADNIENIE 

27 marca 2015 r. Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę nr V/19/15, która 3 kwietnia 2015 r. wpłynęła  

do organu nadzoru. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż wskazana wyżej uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, 

w związku z czym 15 kwietnia 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 

nieważności jej części. 

Rada Gminy w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały określiła adresatów działań podejmowanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny w Nowince, umieszczając w swoim zapisie podmiotową kwalifikację pojęcia rodzin, 

w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka. 

W toku postępowania nadzorczego tut. organ nadzoru stwierdził, iż regulacje te sprzeczne są z art. 2  

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493  

ze zm.). Przytoczony wyżej przepis precyzyjnie określa, iż poprzez członka rodziny należy rozumieć osobę 

najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.
1)

), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą. 

Rada Gminy, określając zatem rodzinę, w której zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec 

dziecka/dzieci lub współmałżonka zawęziła krąg osób, wobec których działania Zespołu mogą być stosowane. 

Rada Gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego 

granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego lub z jego przekroczeniem. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien 

ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. 
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Orzecznictwo wielokrotnie wskazywało, że powtórzenia i modyfikacje, jako wysoce dezinformujące, 

stanowią istotne naruszenie prawa (wyrok NSA z 16 czerwca 1992 r., ONSA 1993/2/44; wyrok NSA 

z 14 października 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA 6 czerwca 1996 r., sygn. SA/Wr 2761/95, nie opubl.). 

Powtarzanie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może bowiem 

prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba, bowiem liczyć się 

z tym, że powtórzony czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której  

go zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. W takim 

kontekście, zjawisko powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach 

hierarchicznie wyższych, należy uznać za niedopuszczalne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 

Informuję, że rozstrzygniecie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały w zakresie objętym 

rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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