Katowice, 17 listopada 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.615.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVII/250/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 października 2017 r. w sprawie
upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice, w całości, jako sprzecznej z art. 39 ust. 4 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą podjętą w dniu 10 października 2017 r. Rada Gminy Gierałtowice
upoważniła zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice. Podstawą prawną dla Rady Gminy Gierałtowice,
uprawniającą do podjęcia uchwały, stał się przepis art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z treścią art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Jednocześnie, na podstawie ust. 4 tego artykułu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej
oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Art. 39 ustawy
o samorządzie gminnym regulując kwestie właściwości organów gminy do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jako generalną zasadę
przyjmuje, iż organem tym jest wójt. Może tu zostać również upoważniony inny organ, jeżeli tak
postanowi rada gminy w uchwale podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy, jednakże upoważnienie
takie ma zastosowanie wyłącznie do postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji
administracyjnych. Uchwała taka jest aktem przenoszącym kompetencje, stąd winna określać w sposób
precyzyjny zakres spraw, do załatwienia których został upoważniony odpowiedni organ.
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W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż przedmiotowa
uchwała w sposób istotny narusza prawo. Przepisem § 1 ust. 1 uchwały Rada postanowiła upoważnić
zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do prowadzenia postepowań oraz
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gierałtowice w razie nieobecności lub niemożności
wykonywania funkcji przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
Stosownie do unormowania zawartego w art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty (powołanego
w podstawie prawnej uchwały) „świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt
(burmistrz, prezydent miasta)”. Z kolei w ust. 2 tego artykułu ustawodawca postanowił, że rada gminy
może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach,
o których mowa w ust. 1. Natomiast art. 90n ust. 1 ustawy stanowi, że w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Upoważnienie do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest więc
upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych. Zatem co do zasady organem właściwym –
czyli organem upoważnionym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym
z art. 90m ust. 1 ustawy – jest organ wykonawczy gminy (w tym przypadku Wójt Gminy Gierałtowice).
Jednakże na mocy art. 90m ust. 2 ustawy rada gminy może upoważnić inny organ (wyłącznie kierownika
ośrodka pomocy społecznej) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w formie decyzji. Uprawnienie rady gminy wyraża się w możliwości wyznaczenia innego, niż ustawowo
określony, organu. Zdaniem organu nadzoru regulacja prawna zawarta w art. 90m ustawy o systemie
oświaty, wyznaczająca w sposób jednoznaczny organ właściwy do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, jest regulacją szczególną,
która wyłącza stosowanie norm ogólnych, zawartych w art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, w przypadku norm prawnych zawartych w aktach
prawnych tej samej rangi (ustawy), obowiązujących w tym samym czasie, norma o charakterze
szczególnym ma pierwszeństwo stosowania przed normą o charakterze ogólnym.
Z powyższego wynika, że art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi przepis szczególny
w stosunku do art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnymi i dopuszcza możliwość upoważnienia do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyłącznie
kierownika ośrodka pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji
udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, o którym mowa w art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy
Gierałtowice mogła upoważnić wyłącznie kierownika ośrodka pomocy społecznej, a nie jak to uczyniła
w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały – zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
Zatem działaniem swoim Rada naruszyła zatem ww. przepis ustawy. Zresztą podkreślić należy, że
również działajac na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy mogłaby
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udzielić upoważnienia wyłącznie kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, a nie jego zastępcy. Tylko
kierownik jest bowiem organem ośrodka.
Powyższa argumentacja organu nadzoru znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów
administracyjnych. W uzasadnieniu prawomocnego orzeczenia z dnia 9 stycznia 2014 roku (sygn. akt IV
SA/Gl 876/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że „ustawą z dnia 22 stycznia
2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 44, poz. 250), dodano ust. 2, przewidujący
upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach pomocy o charakterze socjalnym. Brzmienie tego przepisu sprowadza się do zawężenia kręgu
podmiotów, które mogą być upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych, tylko do kierownika
ośrodka pomocy społecznej z wykluczeniem innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
w strukturach samorządowych”.
Na marginesie zauważyć należy, niezależnie od powyższego, że na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy
o samorządzie gminnym upoważniony zostaje organ jednostki organizacyjnej gminy. Zmiana piastuna
kompetencji organu upoważnionego nie powoduje wygaśnięcia upoważnienia. Jest ono nadal ważne,
gdyż nie zostało udzielone żadnej indywidualnie określonej osobie, lecz organowi jednostki
organizacyjnej gminy (por. Komentarz do art. 39 ustawy o samorządzie gminnym Jyż Gabriela, Pławecki
Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV Opublikowano: LEX
2012). Zatem, biorąc powyższe pod uwagę, Rada Gminy, określając w § 1 ust. 2 uchwały, iż
„upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia bądź
rozwiązania stosunku pracy”, również w sposób istotny naruszyła przepisy prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż

uchwała organu gminy

sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia, w trybie określonym w art. 90.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie
nieważności ww. uchwały w całości było uzasadnione i konieczne.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.
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Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymuje:
- Rada Gminy Gierałtowice
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