Katowice, 8 listopada 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.563.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLV/351/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2018r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych, w części określonej w:
- § 3 ust. 1 wiersz 2 tabeli, jako sprzecznej z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), dalej jako „ustawa”;
- § 4 uchwały, jako sprzecznej z art. 97 ust. 5 ustawy.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 września 2018 r. Rada Gminy Istebna przyjęła uchwałę Nr XLV/351/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 9 października 2018 r.
Przedmiotowa uchwała podjęta została m.in. na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy. Zgodnie
z brzmieniem tego przepisu „Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych”. Ustawodawca kształtuje zatem uprawnienie rady do ustanawiania określonych reguł
postępowania, jakie powinien stosować podmiot kierujący do ośrodka wsparcia lub mieszkania
chronionego. Podmiot ten w oparciu o ww. normy – w uzgodnieniu z osobą kierowaną – ustala opłatę za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, uwzględniając przyznany zakres usług oraz
stosując ogólną zasadę, w myśl której „osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego”
(art. 97 ust. 1 ustawy).
Dodatkowo, należy podkreślić, iż zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną
z podstawowych zasad działania organów administracji publicznej czyli zasadę praworządności. Trzeba
wskazać, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a organ wykonujący kompetencję
prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego
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upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez Radę 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 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 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 § 4 ust. 1 uchwały określono zasady zwolnień z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
i mieszkaniu chronionym. Natomiast w § 4 ust. 2 uchwały postanowiono, że zwolnienie następuje na czas
określony. Jak wskazano powyżej, z przepisu art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej wynika dla rady
gminy kompetencja jedynie do ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Brak jest natomiast w przepisie art. 97 ust. 5 ustawy
upoważnienia dla rady gminy do stanowienia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zatem regulacja § 4 uchwały w sposób istotny
narusza art. 97 ust. 5 ustawy.
Co więcej, sytuacja, w której dany podmiot nie ponosi opłaty za pobyt została określona
w art. 97 ust. 1 zd. 2 ustawy. W związku z powyższym zasadnym jest również zakwestionowanie zapisu
zawartego w § 3 ust. 1 wiersz 2 tabeli uchwały. W tym miejscu należy przywołać wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014r. (sygn. akt IV SA/Wr 629/14), zgodnie z którym: w
art. 97 ust. 1 ustawy przewidziano zwolnienie z ponoszenia opłat, które nie powinno być utożsamiane
z odstąpieniem od żądania opłaty. To drugie uprawnienie jest wyrazem władzy dyskrecjonalnej organu
administrującego, jego uznaniu pozostawia się zaniechanie ściągnięcia opłaty, co zależne jest nie tyle od
dochodu osoby kierowanej, co od jej sytuacji majątkowej, życiowej i rodzinnej. Skorzystanie
z przedmiotowego uprawnienia wymaga szczegółowej podstawy prawnej, a takiego upoważnienia
nie zawiera art. 97 ustawy, który przewiduje jedynie obligatoryjne zwolnienie z opłat. Jest ono zależne od
spełnienia kryterium dochodowego i odnosi się do osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie
kierowanej do placówki, których dochody są niższe lub równe kwotom określonym w art. 8 ust. 1
Mając na uwadze powyższą nieprawidłowość stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały,
we wskazanym zakresie, jest zasadne i konieczne.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny 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.
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Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa 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
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymuje:
Rada Gminy Istebna
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