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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/248/11

Katowice, dnia 24 czerwca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały nr VII/65/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie” w całości jako sprzecznej z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 20 maja 2011r. Rada Gminy Zbrosławice 
przyjęła Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w gminie Zbrosławice na 2011 rok. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu 
w dniu 31 maja 2011r. 

Postanowieniem § 3 uchwały przyjęto datę wejścia w życie niniejszego aktu po upływie 14 
dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. 
zm.), zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. 
Powyższy przepis określa wyłącznie kompetencję rady gminy do podjęcia uchwały w omawianym 
przedmiocie. Tym samym wskazana norma prawna nie może stanowić samodzielnej podstawy 
prawnej do wydania przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy. Zarówno 
orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i doktryna wyrażają pogląd, że warunkiem 
uznania danego aktu za akt prawa miejscowego jest spełnienie niezbędnych przesłanek 
wymaganych dla tych przepisów. Cechą takich aktów jest ich powszechność, a także generalny 
i abstrakcyjny charakter. Tymczasem program przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich cech 
nie posiada. Nie rozstrzyga bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, tworzących 
wspólnotę samorządową, lecz jest aktem prawnym konkretyzującym sposoby działania gminy, 
zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych. Z tego względu powyższa uchwała jest aktem 
kierownictwa wewnętrznego, skierowanym do organów gminy oraz podporządkowanych gminie 
podmiotów. 

Kwestionowana uchwała nie podlega zatem publikacji jako akt prawa miejscowego, o którym 
mowa w przepisie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wymóg publikacji nie wynika 
również z przepisów szczególnych. W związku z powyższym, przedmiotowa uchwała nie mieści się 
w katalogu aktów prawnych, podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym na 
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podstawie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 
Redakcja wymienionego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż w odniesieniu do aktów 
wyrażających wolę organu stanowiącego gminy, publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym 
podlegają wyłącznie: 

1) uchwały zakwalifikowane do aktów prawa miejscowego oraz 
2) uchwały nie będące prawem lokalnym – jednakże wyłącznie w przypadku, gdy przepisy 
szczególne tak stanowią. 
Uchwała ta, jako niemieszcząca się w przepisie art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych, 

nie może być ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Niezależnie od powyższego, przedmiotowa uchwała zawiera również inne wady. Mianowicie 

w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Zbrosławice brakuje zapisu dot. realizacji zadań gminy o charakterze obligatoryjnym, 
polegających na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz 
zapisu dotyczącego zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 
wsparcia, co wprost wynika z art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 

Tym samym uchwałę nr VII/65/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 maja 2011r. ze 
względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej 
nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 
1) Rada Gminy Zbrosławice 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 

 

WOJEWODA ŚLĄSKI 

Zygmunt Łukaszczyk


