Katowice, 20 października 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.570.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w całości, jako sprzecznej
z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
dalej jako „ustawa” oraz art. 2 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Rada Gminy Koszarawa na sesji w dniu 11 września 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/166/17 w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Jako podstawę
prawną uchwały Rada Gminy wskazała przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 20 września 2017 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że ww. uchwała podjęta
została z istotnym naruszeniem prawa.
Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 6 ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
przyznawania

i odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Wskazany przepis ustawy, wprowadza obligatoryjne elementy uchwały, tj.:
1) szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat;
3) tryb ich pobierania.
Tymczasem,

treść

§

5 ust. 2 załącznika

do

uchwały

nie wypełnia

delegacji

wynikającej

z art. 50 ust. 6 ustawy. W treści powołanego paragrafu uchwały określono łącznie przesłanki stanowiące podstawę
częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Podkreślenia

wymaga,

że

Rada

Gminy

w celu

prawidłowego

wypełnienia

delegacji

wynikającej

z art. 50 ust. 6 ustawy, powinna wskazać odrębnie przesłanki uzasadniające całkowite zwolnienie z opłat oraz
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odrębnie przesłanki uzasadniające częściowe zwolnienie z tych opłat, tak aby rozpatrując wniosek o zwolnienie
z opłat za ww. usługi można było ocenić, czy po stronie osoby uprawnionej do korzystania z tych usług zachodzą
okoliczności uzasadniające zastosowanie zwolnienia i w jakim zakresie (całkowitego, czy też częściowego
zwolnienia).
W dalszej kolejności organ nadzoru stwierdza, że użycie w przywołanym powyżej § 5 ust. 2 załącznika do
uchwały zwrotu „w szczególnie uzasadnionych” jest sprzeczne z treścią art. 50 ust. 6 ustawy, gdyż powoduje
wprowadzenie otwartego katalogu przyczyn uzasadniających ww. zwolnienie. Rada Gminy Koszarawa wskazała,
iż „w szczególnie uzasadnionych (…) sytuacjach” może nastąpić zwolnienie osoby uprawnionej do korzystania
z ww. usług całkowicie lub częściowo z opłat. W ocenie organu nadzoru, organ stanowiący gminy nie może
przekazać (subdelegować) swoich własnych kompetencji do ustalania przyczyn uzasadniających częściowe lub
całkowite zwolnienie od powyższych opłat. Jest to wyłączne uprawnienie tego organu, które nie może być
przeniesione uchwałą Rady na podmiot, który nie ma kompetencji do stanowienia przepisów prawa miejscowego.
Należy wskazać, iż organ prowadzący postępowanie administracyjne w przedmiocie zwolnienia z odpłatności
związany jest przepisami przedmiotowej uchwały, zatem w wydawanej przez siebie decyzji administracyjnej
powinien powołać się na spełnienie przez osobę otrzymującą usługi opiekuńcze konkretnej przesłanki wskazanej
przez Radę w uchwale.
Uwzględniając powyższe organ nadzoru stwierdza, iż jeżeli organ stanowiący gminy nie uregulował
w pełni obligatoryjnych elementów wynikających z upoważnienia ustawowego, to w sposób istotny naruszył
prawo. Pominięcie bowiem przez radę gminy któregoś z wymienionych w upoważnieniu ustawowym elementów
skutkuje brakiem pełnej realizacji tego upoważnienia i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego
aktu (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Op
480/07, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Konkludując, Rada Gminy Koszarawa nie uregulowała w pełnym zakresie spraw przekazanych jej przez
ustawodawcę do unormowania w przedmiotowej uchwale. Oznacza to, że niniejsza uchwała pozbawiona została
elementu obligatoryjnego, a tym samym wpływa to na legalność całej uchwały.
Przechodząc do dalszej analizy treści przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdza, że treść § 5
ust. 3 załącznika do uchwały jest sprzeczna z powołanym wyżej przepisem art. 50 ust. 6 ustawy. Rada Gminy
Koszarawa nie posiada bowiem kompetencji do regulowania w drodze uchwały kwestii dotyczących okresu, na
który przyznane zostaje zwolnienie z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze. Treści powyższej
regulacji nie sposób zaliczyć do szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz do szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
do trybu ich pobierania.
W dalszej kolejności organ nadzoru stwierdza, że treść § 1 ust. 1 załącznika do uchwały jest sprzeczna
z powołanym wyżej przepisem art. 50 ust. 6 ustawy. Rada Gminy Koszarawa nie posiada bowiem kompetencji do
regulowania w drodze uchwały kręgu osób uprawnionych do korzystania z usług opiekuńczych. Krąg osób
uprawnionych do przedmiotowej pomocy został już określony przez ustawodawcę w przepisie art. 50 ust. 1 i 2
ustawy. Treści powyżej wskazanych regulacji również nie można zaliczyć do szczegółowych warunków
przyznawania

i odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz do szczegółowych warunków
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częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również do trybu ich pobierania. Nadto, regulacje zawarte
w § 1 ust. 3 - 5 załącznika do uchwały stanowią niedozwoloną modyfikację przepisów art. 50 ust. 3 ustawy. Organ
nadzoru wskazuje, iż modyfikacja, czy powtórzenie przepisów ustawy może wypaczyć ich sens. Trzeba bowiem
liczyć się z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, co
może spowodować całkowitą lub częściową zmianę intencji prawodawcy (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, publ.
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Ponadto Rada Gminy określając w § 1 ust. 3 - 5 załącznika
do uchwały zakres usług z podziałem na usługi dla, których jest wymagane zaświadczenie lekarskie przekroczyła
zakres delegacji ustawowej określonej w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
Dokonując dalszej analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru ustalił, że Rada Gminy w §
2 pkt 1 załącznika do uchwały postanowiła, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje i przyznaje pomoc
w formie usług uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości ich realizacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że
przedmiotowa

regulacja

została

podjęta

z przekroczeniem

granic

upoważnienia

wynikającego

z art. 50 ust. 6 ustawy. Rada Gminy nie posiada bowiem uprawnienia do określenia kryteriów, w oparciu o które
zostanie ustalony zakres przyznanych przez ośrodek usług.
Odnosząc się do § 2 pkt 2 załącznika do uchwały, w którym Rada Gminy Koszarawa postanowiła, że w
decyzji administracyjnej przyznającej usługi określa się miejsce, rodzaj, wymiar dzienny i okres, przez który mają
być świadczone, oraz wysokość i tryb pobierania opłat przyjdzie wskazać po raz kolejny, że ustawodawca
w art. 50 ust. 6 ustawy wskazuje precyzyjnie zakres, który powinien zostać unormowany przez organ stanowiący
gminy. Tak jak to już wykazano powyżej, przywołując treść art. 50 ust. 6 ustawy, w zakresie tym nie mieści się
określanie przez organ stanowiący elementów treści decyzji administracyjnej. Badana uchwała, jako akt prawa
miejscowego, może stać się podstawą do wydania decyzji administracyjnej w sprawie usług opiekuńczych.
Jednocześnie, z woli ustawodawcy, zakres spraw pozostawionych do rozstrzygnięcia w drodze decyzji organowi
administracji publicznej, ustalony już został w art. 50 ust. 5 ustawy. Rada Gminy na podstawie powyższego
upoważnienia nie posiada kompetencji do ustalania elementów decyzji administracyjnej. Zatem należy stwierdzić,
że wymienione zapisy uchwały stanowią przekroczenie kompetencji ustawowych, a ponadto ww. zapis narusza
uprawnienia organu wydającego decyzję administracyjną, który nie jest i nie może być związany takimi
postanowieniami uchwały, bowiem wydając decyzję opiera się na przepisach Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz przepisach materialnoprawnych, w tym zawartych w ustawie o pomocy społecznej.
W toku badania przedmiotowej uchwały organ nadzoru ustalił również, że w części tabelarycznej §
5 ust. 3 załącznika do uchwały Rada Gminy w sposób sprzeczny z prawem określiła przedziały dochodowe mające
pozwolić na ustalenie wysokości odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze. Należy bowiem zauważyć, że Rada
nie ustaliła dolnej granicy w poszczególnych przedziałach dochodowych. W praktyce, taki sposób unormowania
przedziałów dochodowych uniemożliwia realizację zapisów uchwały w toku postępowania orzeczniczego
prowadzonego na gruncie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ocenie organu nadzoru brak
przyjęcia dolnych granic poszczególnych przedziałów dochodowych uniemożliwia w praktyce ustalenie, do której
grupy dochodowej zalicza się wnioskodawca. Dokonując takiego uregulowania Rada Gminy naruszyła również
art. 2 Konstytucji. Podstawową zasadą państwa prawnego jest bowiem to, że władze publiczne działać mogą
jedynie na podstawie i w ramach prawa oraz czynić tylko to, co prawo im dozwala lub nakazuje, obywatele zaś
mogą czynić to wszystko, czego im prawo nie zakazuje. Wśród szczegółowych reguł wyprowadzonych
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z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego do sądu, do uczciwego oraz
bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność
prawa, niedziałanie prawa wstecz (P. Winczorek „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15).
W dalszej kolejności organ nadzoru stwierdza, że § 4 ust. 3 załącznika do uchwały, w którym Rada Gminy
postanowiła, że w przypadku zlecenia czynności polegających na świadczeniu usług, cena godziny usług wynika
z umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie, powiększone o ewentualne koszty pracodawcy wydany
został z przekroczeniem delegacji ustawowej wynikającej z treści art. 50 ust. 6 ustawy. Po raz kolejny przyjdzie
bowiem stwierdzić, że w kompetencji Rady mieści się wyłącznie ustalenie szczegółowych warunków
przyznawania

i odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz do szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również do trybu ich pobierania. Organ nadzoru stwierdza
również, że kwestionowany zapis § 4 ust. 3 załącznika do uchwały stanowi niedozwoloną formę subdelegacji
uprawnień rady do ustalania wysokości odpłatności (ceny) za jednostkę (godzinę) usług opiekuńczych. Jako
naruszającą prawo w sposób istotny, należy zatem uznać konstrukcję uzależniającą cenę jednej godziny usług, od
zapisów umownych zawartych z podmiotem realizującym zadanie (usługi) na zlecenie gminy.
W tym miejscu organ nadzoru pragnie podkreślić, że przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa
miejscowego, a organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest
obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez Radę Gminy przy
podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością
uchwały w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje. Powyższe stanowisko organu nadzoru
potwierdza wyrok 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
się̨ 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
procedurę̨ podejmowania uchwał."
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
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, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXXIV/166/17 Rady Gminy Koszarawa
z dnia 11 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania, została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej
nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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Pouczenie:
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.
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
- Rada Gminy Koszarawa
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