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Rada Miejska w Żarach
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr XLII/82/14 Rady Miejskiej 
w Żarach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Żary na lata 2014-2020”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 6 listopada 2014 r. Rada Miejska w Żarach podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla miasta Żary na lata 2014-2020”. Uchwałę doręczono organowi nadzoru 17 listopada 2014 r.

Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że uchwała w zakwestionowanej 
części istotnie narusza prawo art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktach prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).

Rada Miejska w § 3 przedmiotowej uchwały postanowiła, że „uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”. Określenie takiego 
terminu wejścia w życie oznacza, że rada zakwalifikowała uchwałę do kategorii aktów prawa 
miejscowego. W ocenie organu nadzoru uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Żary na lata 
2014-2020” nie posiada cech właściwych dla aktu prawa miejscowego. Nie jest aktem normatywnym
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, nie rozstrzyga, o prawach i obowiązkach podmiotów 
tworzących wspólnotę samorządową, uchwała jest aktem kierownictwa wewnętrznego, ustalającym 
sposoby działania gminy zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych.

W myśl art.13 pkt 2 i pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktach 
prawnych, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się między innymi akty prawa miejscowego 
stanowione przez organy gminy, inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia
i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Ponieważ kwestionowana uchwała nie jest aktem 
prawa miejscowego ani innym aktem prawnym, którego obowiązek publikacji wynika z przepisów 
szczególnych należało zakwestionować postanowienia dotyczące jej wejścia w życie.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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