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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

PN.4131.54.2011 

z dnia 18 marca 2011 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm./ stwierdzam nieważność uchwały nr IV/21/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dubeninki oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, z powodu rażącego naruszenia prawa. 
 

UZASADNIENIE 

 
Rada Gminy Dubeninki w dniu 18 lutego 2011 r. powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, podjęła uchwałę, o której mowa we wstępie. 
Przedmiotowym aktem Rada Gminy ustaliła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Dubeninkach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Powyższa uchwała w § 3 przewiduje, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.  
Zapis ten rażąco narusza art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 
Pierwszy z wymienionych przepisów przewiduje, iż „akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, 

ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany 
akt normatywny określi termin dłuższy”. 

Drugi przepis stanowi, że ogłaszanie aktów prawa miejscowego następuje w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Uchwałę w sprawie o określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania należy zaliczyć do aktów prawa miejscowego z uwagi na to, iż ma ona 
charakter aktu ogólnego, kierowanego do nieokreślonego kręgu adresatów. Akt ten posiada cechy ogólności i 
abstrakcyjności, które pozwalają uznać dany akt za normatywny i powszechnie obowiązujący, jest więc aktem prawa 
miejscowego. Zastosowanie będą zatem miały do niego wyżej powołane przepisy o wejściu w życie i ogłaszaniu aktów 
normatywnych. 

W związku z tym, iż Rada Gminy w § 3 uchwały błędnie określiła datę wejścia w życie przedmiotowej uchwały, 
zaistniała konieczność stwierdzenia jej nieważności w całości.  

Brak bowiem określenia lub określenie w sposób sprzeczny z prawem terminu wejścia w życie uchwały przedkłada się 
bezpośrednio na ważność całego aktu prawnego. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. 
 
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za 

pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego otrzymania. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Marian Podziewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


