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Rada Miasta Zakopane 
Urząd Miasta Zakopane 
Ul. Tadeusza Kościuszki 13
34-500 Zakopane 

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji i wobec niepodjęcia w dalszym ciągu 
stosownych uchwał, których obowiązek podjęcia wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Uchwały o Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz o Ochronie Ofiar Przemocy dla Miasta 
Zakopane a także Uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania organ nadzoru wzywa do ich 
niezwłocznego podjęcia.

Przypominam, iż stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie są realizowane co do zasady przez organy administracji rządowej i jednostki 
samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./ lub ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
/ Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm). 
Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1/ opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2/ prowadzenie 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;
3/ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4/ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 9 a wyżej przywołanej ustawy gmina podejmuje działania 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole 
interdyscyplinarnym. Dalej w ust. 15 przepis ten stanowi, iż rada gminy określi, w drodze 
uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Reasumując, konstruując postanowienia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek podjęcia stosownych uchwał, zgodnie bowiem 
z zasadami techniki legislacyjnej, użycie w cytowanych wyżej przepisach określenia „ do zadań 
własnych gminy należy” oraz „rada gminy określi” oznacza, iż gmina została przez 
ustawodawcę zobligowana do wykonywania zadań poprzez działania jej organów, czyli rady i 
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wójta oraz, iż rada gminy ma obowiązek określić tryb i zasady powoływania i odwoływania 
członków zespołu interdyscyplinarnego. 
Proszę zatem o niezwłoczne podjęcie stosownych działań. Proszę również o powiadomienie 
o podjętych działaniach, organu do dnia 15 listopada 2019 roku.

Otrzymują:
1/ adresat;
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