Katowice, 7 grudnia 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.645.2018

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 LII.424.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 października 2018r. w sprawie
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
w części obejmującej ust. 1 oraz ust. 4 załącznika do przedmiotowej uchwały jako sprzecznej
z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 ze zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 października 2018r. Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę Nr
LII.424.2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 listopada 2018r.
W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta
została z istotnym naruszeniem prawa.
W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in. przepis art. 97 ust. 5 ustawy. Zgodnie z ww.
przepisem ustawy, 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.
Jednocześnie, jak wynika z treści art. 97 ust. 1 ustawy, opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
Odnosząc się do zapisu ust. 1 załącznika do uchwały, zawierającego definicje takich terminów
jak: „ośrodek wsparcia”, ,,odpłatność”, „osoby”, ,,pobyt” i ,,kryterium dochodowe” należy zaznaczyć, że
Rada Miejska w Strumieniu nie została upoważniona na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej do definiowania, ani tym bardziej modyfikacji pojęć, którymi posługuje się ustawodawca.
Pojęcie „ośrodka wsparcia” zostało uregulowane przez ustawodawcę w art. 51 ww. ustawy, kwestie,
odnoszące się do kryterium dochodowego zostały uregulowane w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
definicję osoby należy rozpatrywać w aspekcie art. 101 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy. Jednocześnie Rada
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nie powinna w przedmiotowej uchwale nadawać znaczenia pojęciom „odpłatność” oraz „pobyt”, które są
jasne, a przez to nie wymagają definiowania. Z istoty aktu prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa
uchwała, wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które
polega na powtórzeniu lub modyfikacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Z § 137 Zasad
techniki prawodawczej ustalonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 283) wprost wynika, iż
w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych
i rozporządzeń. Z mocy § 143 rozporządzenia regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie także do aktów
prawa miejscowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2009 r. (sygn. akt II
OSK 1256/09) wskazał, że naruszenie tego zakazu i wprowadzenie do uchwały przepisów ustawowych
powoduje nieważność tych przepisów.
Zgodnie z ust. 4 załącznika do uchwały miesięczny koszt utrzymania osoby w ośrodku wsparcia
lub mieszkaniu chronionym, zasady odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka
wsparcia lub mieszkania chronionego ustalone będą na podstawie porozumienia zawartego
z kierownikiem ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, na terenie którego przebywa osoba
skierowana.
W ocenie organu nadzoru powyższy przepis uchwały

istotnie narusza art. 97 ust. 1 zdanie

pierwsze w zw. z art. 106 ust. 1 ustawy. Bezspornie bowiem ustalenie opłaty następuje w formie decyzji
administracyjnej, a wpływ na jej wysokość ma zakres przyznanych usług i stanowisko osoby kierowanej,
gdyż to z nią organ orzekający powinien uzgodnić wysokość tej opłaty, a nie ewentualne porozumienie
zawarte w tym zakresie przez kierownika ośrodka wsparcia.
Zasada legalizmu, sformułowana w art. 7 Konstytucji RP, wskazuje, że zakres działania organów
państwa musi opierać się na podstawie prawnej, a granice ich aktywności wyznaczają normy prawne
określające ich kompetencje, zadania i tryb postępowania. Organy te mogą działać tylko w tych
granicach. Wszelkie uchwały podejmowane przez radę gminy (miasta) muszą nie tylko mieć umocowanie
w obowiązujących przepisach prawa, ale też zapisy zawarte w uchwałach nie mogą przepisów tych
naruszać (wyrok NSA z dnia 26.02.2010r. sygn. akt II OSK 1966/2009).
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.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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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
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
Rada Miejska w Strumieniu
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