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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.98.3.2018.MS6

Wrocław, 22 czerwca 2018 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994)

stwierdzam nieważność

§ 5. uchwały Rady Miejskiej w Oławie nr XLV/299/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 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.

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 29 maja 2018 r., powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), 
Rada Miejska w Oławie podjęła uchwałę nr XLV/299/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków 
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, zwaną dalej także 
uchwałą.

Uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 5 czerwca 2018 r.

W trakcie analizy przedmiotowej uchwały Organ Nadzoru uznał, iż § 5 uchwały został podjęty 
z istotnym naruszeniem art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, poprzez przekroczenie granic 
upoważenienia ustawowego.

W  treści uchwały nr XLV/299/18 Rada Miejska w Oławie uregulowała 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.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada działała na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy, zawierającego 
upoważnienie do określenia w drodze uchwały rady gminy szczegółowych warunków przyznawania 
i 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.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a w 
oparciu o art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji 
rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Wykroczenie poza zakres przyznanej 
ustawowo kompetencji jak i jej nieprawidłowa realizacja muszą być uznane za istotne naruszenie prawa, 
skutkujące stwierdzeniem nieważności regulacji.

Tymczasem w § 5 uchwały Rada zamieściła zapis zgodnie z którym: „Maksymalny czas świadczenia 
usług wynosi 8 godzin dziennie.”. Zdaniem Organu Nadzoru regulacja § 5 uchwały wykracza poza ramy 
upoważnienia wynikającego z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Rada Miejska została bowiem 
upoważniona wyłącznie do określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze a także 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za takie usługi oraz trybu 
pobierania opłaty, bez możliwości określenia procesowych aspektów postępowania zmierzającego do
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wydania decyzji administracyjnej. Kwestionowana uchwała powinna zatem ograniczyć się do wskazania 
przesłanek, jakie będą brane pod uwagę przy podjęciu decyzji o przyznaniu świadczenia i ewentualnym 
zwolnieniu od opłat z tego tytułu. Tym samym należy stwierdzić brak po stronie organu stanowiącego 
Gminy Miejskiej Oława kompetencji do ustalania w wydanym przez siebie akcie, maksymalnego dziennego 
czasu świadczenia usług. Czas świadczenia usługi powinien znaleźć się już w konkretnej decyzji nie zaś 
w akcie prawa miejscowego.

Rada Miejska nie posiada kompetencji do ustalania, czy wręcz narzucania, obligatoryjnych elementów 
decyzji. Takie działanie stanowi bowiem niebudzące wątpliwości przekroczenie kompetencji własnej 
a zarazem ingerencję w uprawnienia podmiotu wydającego decyzję administracyjną, który nie jest i nie 
może być związany takimi postanowieniami. Dopiero podmiot uprawniony do wydawania tego rodzaju 
aktów, bazując na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej, 
konkretyzuje prawa i obowiązki podmiotów wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz 
świadczeniobiorców.

Zauważyć należy także, że uregulowane w akcie prawa miejscowego materii, która winna znaleźć się 
w indywidualnym akcie administracyjnym wydawanym w trybie postępowania administracyjnego w sposób 
istotny wpływa na sytuację procesową adresata obu aktów. Adresat traci w ten sposób uprawnienia swoiste 
dla strony postępowania administracyjnego. Można przykładowo wskazać na różny sposób zaskarżenia 
decyzji administracyjnej (odwołanie) i aktu prawa miejscowego (skarga do sądu administracyjnego) i różny 
zakres praw i obowiązków procesowych z tym związanych. Także z tego względu wskazany fragment 
uchwały należy oceniać jako istotnie naruszający prawo.

Ze względu na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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