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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.402.2022 Katowice, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Rada Gminy Konopiska

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

stwierdzam nieważność
uchwały Nr 334/XLII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska” - w części określonej w:
- § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 w zakresie sformułowania: „za pośrednictwem Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska”, pkt 2 i 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 11a 
ust. 1 w zw. z ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn. 
Dz. U. 2020 r. poz. 638 ze zm.), dalej jako „ustawa”, w zw. z art. 7 Konstytucji ;
- § 3 ust. 7 załącznika do uchwały w zakresie wyrazu: „bezdomnych”, jako sprzecznej z art. 11a 
ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 7 ustawy w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 22 marca 2022 r. Rada Gminy Konopiska podjęła uchwałę Nr 334/XLII/2022 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Konopiska”, dalej jako „uchwała”. Załącznik do uchwały stanowi 
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Konopiska”, dalej jako „Program”.

W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in. art. 11a ustawy. 
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 28 marca 2022 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest 

w części niezgodna z prawem. 
Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy - Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa 
w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
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5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

Natomiast jak wynika z treści art. 11a ust. 5 ustawy - Program, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 
wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. 

Organ nadzoru podkreśla, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego (zob. 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt II OSK 221/16, wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt II OSK 3245/14, 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt II OSK 725/17, wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 1001/17, wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Gd 
516/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 października 2019 r., 
sygn. akt II SA/Gl 1036/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 
listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 1014/19, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych). Organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu 
ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. W państwie prawa 
organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady 
praworządności (art. 7 Konstytucji RP) wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania 
oraz więzi między podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje, powinien ściśle 
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej 
niewypełnienie przez Radę przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne 
naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym 
przekroczono przyznane kompetencje albo w całości. Powyższe stanowisko organu nadzoru, 
potwierdza uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 
14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych), w którym stwierdzono, iż: opierając się na konstrukcji wad powodujących 
nieważność można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, 
skutkujących nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów 
wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, 
przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz 
przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał.

W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Konopiska przekroczyła przyznane jej kompetencje 
w treści § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w zakresie sformułowania: „za pośrednictwem Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska” oraz pkt 2 i 3 Programu. W § 2 Programu Rada przyjęła co 
następuje:
Realizatorzy programu
1. Funkcję koordynatora działań opisanych w niniejszym programie pełni Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Realizację działań opisanych w niniejszym programie prowadzą:
1) Wójt Gminy Konopiska za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska;
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt;
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3) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez 
właścicieli zwierząt.
 Tym samym Rada w sposób nieuprawniony nałożyła obowiązek realizacji Programu na:
- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt;
- Policję.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że organ stanowiący gminy nie jest uprawniony 
do nakładania na wyznaczony referat urzędu gminy (tu: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska) konkretnych obowiązków. Kompetencje w tym zakresie posiada wyłącznie wójt, gdyż 
zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zasady funkcjonowania 
urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Z kolei 
według art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wójt jest kierownikiem urzędu gminy oraz 
zgodnie z ust. 5 tego przepisu zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Wymaga 
podkreślenia, że podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i powierzenie jej wykonania 
wójtowi otwiera dopiero drogę dla organu wykonawczego gminy do podjęcia działań zmierzających 
do doprowadzenia do wykonania tej uchwały. Wójt, określając sposób wykonania uchwały, winien 
wyznaczyć komórki organizacyjne urzędu odpowiedzialne za wykonanie całości lub część zadań 
wynikających z tego aktu. Zatem to Wójt jest organem właściwym do określenia sposobu 
wykonywania przedmiotowej uchwały oraz zlecania poszczególnym komórkom urzędu realizacji, 
czy koordynacji zadań Programu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
z dnia 18 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Łd 1071/19, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych). Postanowienia, zgodnie z którymi Rada nakłada na konkretny referat urzędu 
gminy zadania realizacji i koordynacji Programu, są zatem zbyt szczegółowe, a tym samym należy 
uznać, że Rada wykroczyła poza zakres delegacji i naruszyła konstytucyjną zasadę praworządności 
(art. 7 Konstytucji RP).

 Dalej, zdaniem organu nadzoru Rada nie była również uprawniona do nałożenia obowiązku 
realizacji Programu na podmioty zewnętrzne wobec Gminy (tu: organizacje społeczne, których 
statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz Policja). Organ 
nadzoru podkreśla, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt wyznacza konkretne kierunki działania organów gminy w celu wypełnienia obowiązku, 
o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, tj. zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, który to obowiązek należy do zadań własnych gmin. 
Nie ma zatem podstaw do nałożenia obowiązku realizacji wyżej wskazanych zadań na podmioty 
zewnętrzne wobec Gminy, w tym organizacje społeczne, z którymi Gmina nie zawarła konkretnych 
umów na realizację zadań Programu. Niewątpliwie na terenie Gminy Konopiska działają organizacje 
społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 
Organizacje te jednak nie są powołane do realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a realizują własne zadania w tym zakresie, 
ewentualnie współpracując z Gminą przy realizacji programu gminnego. 

Podobne uwagi należy odnieść do Policji, której uprawnienia są uregulowane przez akty 
prawa rangi ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r., poz. 1882 ze zm.), Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja ma służyć społeczeństwu 
i jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego (art. 1 ust. 1). Jej podstawowe zadania wyznacza art. 1 ust. 2 ustawy 
o Policji. Należy dodać, że w granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania 
i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 
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dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe (art. 14 ust. 1 ustawy o Policji). Policja 
wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej 
samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach 
(art. 14 ust. 2 ustawy o Policji). Z powyższego wynika, że to ustawy określają zakres działań Policji. 
Wskazują one również jakie organy i w jakim zakresie mogą żądać od tejże formacji podejmowania 
określonych czynności. Niewątpliwie odnosi się to do organów samorządu terytorialnego, ale tylko 
w sytuacjach ściśle określonych w ustawach. Tymczasem przepisy, w oparciu o które została podjęta 
niniejsza uchwała, nie przewidują możliwości realizacji przez Policję zadań w zakresie zapobiegania 
bezdomności zwierząt (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 
22 października 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 478/13). 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że  Rada, wskazując jako realizatorów Programu 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz ww. wskazane podmioty zewnętrzne 
wobec Gminy, wykroczyła poza zakres delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie art. 11a 
ust. 1 w zw. z ust. 2 i 5 ustawy w zw. z art. 7 Konstytucji RP. Możliwe jest jednak doprowadzenie do 
stanu zgodnego z prawem poprzez wyeliminowanie wskazanej części uchwały, tj. § 2 ust. 1, ust. 2 
pkt 1 w zakresie sformułowania: „za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska”, pkt 2 i 3 Programu. 

Dalej, wypełniając delegację z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy, Rada wskazała w § 3 ust. 7 
Programu, co następuje:
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
realizowane będzie poprzez: 
zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie ich 
w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Mokros-Projekt Jacek Mokros z siedzibą ul. Wiejska 
10, 42-713 Kochanowice.

W ww. przepisach Rada wskazała gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca 
dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, a tym samym w sposób nieuprawniony zawęziła zakres 
przekazanego jej do realizacji zadania, bowiem powinna wskazać gospodarstwo rolne w celu 
zapewnienia miejsca dla wszystkich, a nie tylko bezdomnych, zwierząt gospodarskich. Zgodnie 
z art. 11a ust. 1 ustawy Rada obowiązana jest do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a zatem celem programu jest nie tylko 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, ale również zapobieganie bezdomności zwierząt. Tym 
samym, skoro ustawodawca w art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy nie określił wprost, że wskazanie 
gospodarstwa rolnego ma dotyczyć wyłącznie bezdomnych zwierząt gospodarskich, Rada nie jest 
uprawniona do dokonania takiego zawężenia. Do wyznaczonego gospodarstwa powinny trafiać 
wszystkie zwierzęta gospodarskie, bez względu na przyczynę ich sytuacji kryzysowej (zob. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt II SA/Gl 
924/21, opubl. LEX nr 3269248). Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym, o którym mowa 
w art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy obejmuje np. zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielowi 
lub opiekunowi na podstawie decyzji organu wykonawczego gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 
ustawy. Zatem ww. regulacja kwestionowanej uchwały w kształcie zaproponowanym przez 
uchwałodawcę musi zostać uznana za niewypełniającą w sposób wyczerpujący delegacji ustawowej, 
co stanowi istotne naruszenie art. 11a ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 7 ustawy w zw. z art. 7 Konstytucji 
RP, przy czym możliwe jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem poprzez wyeliminowanie 
z § 3 ust. 7 Programu wyłącznie wyrazu: „bezdomnych”.

 Powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do kategorii istotnych 
naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które 
nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa 
w uchwale to takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności 
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z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost 
z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją. Chodzi tu o wady kwalifikowane, z powodu 
których cały akt lub jego część nie powinien wejść w ogóle do obrotu prawnego. W takiej sytuacji 
konieczne jest stwierdzenie nieważności aktu, czyli jego wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocą 
ex tunc, co powoduje, że dany akt, czy jego część nie wywołuje skutków prawnych od samego 
początku (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., 
sygn. akt II SA/Wa 2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 
stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń 
Sądów Administracyjnych). 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie 
organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości 
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 334/XLII/2022 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” - w części 
określonej w petitum, należy uznać za uzasadnione i konieczne.

  

Pouczenie:

  Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem 
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

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

Z up. Wojewody Śląskiego

Iwona Andruszkiewicz
Wydział Nadzoru Prawnego - Zastępca Dyrektora 

Wydziału Nadzoru Prawnego
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