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Wrocław, 19 marca 2019 r.

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

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.),

stwierdzam nieważność

§ 1. ust. 1 we fragmencie „usługi opiekuńcze i”, ust. 2 we fragmencie „usług opiekuńczych i”, § 2 we 
fragmencie „usług opiekuńczych i”, § 3 we fragmencie „koszt usług opiekuńczych wynosi 20,20 zł za 
1 godzinę usług gospodarczych i 24,00 zł za 1 godzinę usług sanitarno-higienicznych, natomiast”, § 
4 ust. 3 we fragmencie „usługi opiekuńcze i”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za usługi opiekuńcze”, § 6 we 
fragmencie „za świadczone usługi opiekuńcze” oraz § 7 uchwały nr 46.V.2019 Rady Miejskiej Jeleniej 
Góry z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za 
te usługi, jak również trybu ich pobierania.

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

Rada Miejska w Jeleniej Górze, powołując się na art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) -  dalej jako: „ustawa”, podjęła na sesji w dniu 13 lutego 
2019 r. uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te 
usługi, jak również trybu ich pobierania -  dalej jako: „uchwała”.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 20 lutego 2019 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że jej § 1 ust. 1 we fragmencie 
„usługi opiekuńcze i”, ust. 2 we fragmencie „usług opiekuńczych i”, § 2 we fragmencie „usług 
opiekuńczych i”, § 3 we fragmencie „koszt usług opiekuńczych wynosi 20,20 zł za 1 godzinę usług 
gospodarczych i 24,00 zł za 1 godzinę usług sanitarno-higienicznych, natomiast”, § 4 ust. 3 we 
fragmencie „usługi opiekuńcze i”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za usługi opiekuńcze”; § 6 we fragmencie 
„za świadczone usługi opiekuńcze” oraz § 7 zostały podjęte z istotnym naruszeniem
art. 50 ust. 6 ustawy, polegającym na zróżnicowaniu stawki opłaty za usługi opiekuńcze i przyjęciu 
osobnej stawki za usługi gospodarcze oraz usługi sanitarno-higieniczne.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, 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.

Zgodnie z trafnym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, ustalając warunki, na jakich następować ma 
opłacanie usług opiekuńczych, organ stanowiący gminy zobowiązany jest do wskazania kwoty odpłatności 
za te usługi. Pomimo że przepis ustawowy nie wskazuje expressis verbis, iż obowiązkiem rady gminy jest 
wskazanie wysokości opłaty za świadczenia, to jednak ustalenie ceny jednej godziny gminnych usług 
opiekuńczych jest uznawane za kluczowy element szczegółowych warunków odpłatności.

Powyższe ustalenia są istotne z puntu widzenia oceny legalności uchwały, ponieważ dokonano w niej 
ustalenia dwóch stawek opłaty -  „za 1 godzinę usług gospodarczych” oraz „za 1 godzinę usług sanitarno
higienicznych”.
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Tymczasem usługi opiekuńcze, zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. l ustawy, nie stanowią zbiorczej kategorii, 
w której wyróżnia się usługi gospodarcze i usługi sanitarno-higieniczne, lecz są niepieniężnym 
świadczeniem z pomocy społecznej. W  art. 50 ust. 3 ustawy wskazano, że obejmują one pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Nie oznacza to jednak możliwości 
wydzielania z usług opiekuńczych pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki 
higienicznej, pielęgnacji oraz zapewniania kontaktów z otoczeniem, jako odrębnych form przyznawanych 
świadczeń.

W  art. 50 ust. 5 ustawy przesądzono, że w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, 
okres i miejsce świadczenia. Oznacza to, że decyzja przyznająca świadczenie w postaci usług opiekuńczych 
może w pewien sposób kierunkować przyznawane usługi na potrzeby świadczeniobiorcy, niemniej zawsze 
będzie to decyzja w sprawie przyznania usług opiekuńczych, a nie np. w sprawie przyznania opieki 
higienicznej.

W  związku z tym konieczne jest stwierdzenie, że brak jednolitej stawki usług opiekuńczych (która 
nie może być zastępowana większą ilością stawek opłaty za poszczególne czynności podejmowane 
w ramach tych usług) w uchwale jest jednoznaczne z wydaniem tej uchwały z istotnym naruszeniem prawa.

Jeżeli uchwała nie pozwala na obliczenie, jaki koszt za określone w niej gminne usługi opiekuńcze 
poniosą jej adresaci, to narusza normę kompetencyjną. Uchwała musi zatem umożliwić bezpośrednie lub 
pośrednie odczytanie z niej kwoty, jaką należy uiścić za godzinę świadczonych usług. W  innym przypadku 
niemożliwe jest ustalenie w drodze decyzji administracyjnej wysokości opłaty za konkretne usługi 
opiekuńcze wobec zindywidualizowanego podmiotu ubiegającego się o ich przyznanie, a stanowi to istotę 
regulacji, którą przyjąć powinien organ stanowiący gminy.

Wskazane naruszenie wymusza stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie odnoszącym się do usług 
opiekuńczych. Analogiczne naruszenie nie dotknęło specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w odniesieniu do których 
ustalono jedną stawkę opłaty. Uzasadnia to ograniczenie zakresu niniejszego rozstrzygnięcia to tych 
fragmentów uchwały, które powodują jej stosowanie w odniesieniu do usług opiekuńczych.

Jednocześnie jednak względy techniczno-legislacyjne przekładające się na merytoryczny aspekt 
problemu, powodują, że konieczne jest stwierdzenie nieważności § 7 uchwały. W  przepisie tym stwierdzono 
bowiem, że traci moc poprzedzająca ją  uchwała nr 276.XXXVII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 
24 stycznia 2017 r., która regulowała ten sam zakres materii. Pozostawienie § 7 uchwały w obrocie 
prawnym, przy jednoczesnym stwierdzeniu nieważności pozostałych fragmentów uchwały, spowodowałoby 
wyeliminowanie z obrotu prawnego wszelkich obowiązujących na obszarze Jeleniej Góry regulacji 
odnoszących się do opłat za usługi opiekuńcze, a zatem powstanie stanu niezgodnego z prawem. Tym 
samym konieczne jest spowodowanie, aby uchwała nr 276.XXXVII.2017 była aktem obowiązującym, przy 
jednoczesnym zastrzeżeniu, że zgodnie z podstawową zasadą wykładni (lex posterior derogat legi priori) 
będzie mogła być ona stosowana wyłącznie do usług opiekuńczych, zaś do specjalistycznych usług 
opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zastosowanie znajdzie uchwała nr 46.V.2019.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 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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