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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NK-N.4131.119.9.2020.RJ1

Wrocław, 20 maja 2020 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 2020 r. poz. 713),

stwierdzam nieważność

§ 3. ust. 2 uchwały nr XXV/222/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w spawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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

Na sesji dnia 23 kwietnia 2020 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 1a, 
art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę nr XXV/222/20 w spawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Burmistrza Siechnic z dnia 27 kwietnia 2020 r. znak: 
Z0D.0711.16.2020.IP i wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego dnia 4 maja 2020 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził podjęcie § 3 ust. 2 z istotnym 
naruszeniem art. 97 ust. 5 w związku z ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą”, poprzez niezgodne z ustawą 
określenie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w stosunku do osób 
bezdomnych, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Materialnoprawną podstawę badanej uchwały stanowią przepisy art. 97 ustawy o pomocy społecznej, 
w szczególności ust. 5, zgodnie z którym „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.”. Niewątpliwie, schronisko dla osób bezdomnych jest ośrodkiem wsparcia 
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, wskazuje na to jednoznacznie treść art. 51 ust. 4 i ust. 5 tej 
ustawy.

Podejmując uchwałę na mocy art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy powinna także 
uwzględnić brzmienie art. 97 ust. 1 i ust. 1a ustawy, które stanowią odpowiednio, że:

„1. 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.”,.

„1a. W  przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 
dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku 
schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego 
dochodu.”..

Wskazać przy tym należy, iż cytowany wyżej przepis art. 97 ust. 1a ustawy został wprowadzony ustawą 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
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psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690). Ustawa ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 
3 września 2019 r. i weszła w życie w dniu 4 października 2019 r. Powyższe oznacza, że określone 
w niniejszej uchwale nr XXV/222/20 zasady powinny być dostosowane do nowej regulacji. Przepisy 
ogłoszonej w dniu 3 września 2019 r. ustawy nowelizującej w dniu podejmowania kwestionowanej uchwały 
stanowiły już część porządku prawnego, w związku z czym Rada Miejska, podejmując uchwałę, powinna 
przy podejmowaniu tego aktu wykonawczego uwzględnić nowy stan prawny.

Kwestionowaną uchwałą Rada Miejska w Siechnicach ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. W  § 3 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że odpłatność za pobyt w schronisku dla 
osób bezdomnych jest ustalana zgodnie z zamieszczoną w tym przepisie tabelą, która to odpłatność 
uzależniona została od wysokości dochodu osoby bezdomnej w stosunku do kryterium dochodowego 
(przyjąć należy, że kryterium to ustalane jest w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, chociaż 
w uchwale brak bezpośredniego odwołania do tego przepisu). Jak wynika z § 3 ust. 1 uchwały, w wersie 
drugim zawartej tam tabeli Rada Miejska w Siechnicach ustaliła wysokość odpłatności na poziomie „do 
30%” dla osób bezdomnych, których dochód wynosi „ do 100% ”  kryterium dochodowego, przy czym jak 
wynika z treści § 3 ust. 2 uchwały „Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 70% 
dochodu osoby bezdomnej. ’.

Zdaniem organu nadzoru postanowienie § 3 ust. 2 uchwały w zakresie w jakim odnosi się do osób 
bezdomnych, których dochód wynosi „ do 100%” w stosunku do kryterium dochodowego (wers drugi tabeli 
zawartej w § 3 ust. 1 uchwały) stoi w wyraźnej sprzeczności z art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej. 
Wskazać należy, że o ile w dotychczasowym stanie prawnym dopuszczalne było ustalenie przez radę 
jednakowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia wymienionych 
w art. 51 ust. 4 i 5 ustawy, o tyle wejście w życie regulacji zawartej w art. 97 ust. 1a ustawy spowodowało, 
iż zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
oraz w schronisku dla osób bezdomnych nieświadczącym usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych powinny być ustalone odrębnie. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 97 ust. 1 zdanie 
drugie ustawy osoby nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 
Przepis ten -  w myśl dodanego ustawą nowelizującą ust. 1a art. 97 -  nie ma zastosowania, w przypadku 
osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. Artykuł 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej wskazuje zatem na możliwość 
nałożenia opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (w 
rozpatrywanej sprawie odzwierciedla to zapis ww. tabeli: „Dochód osoby bezdomnej w stosunku do 
kryterium dochodowego” -  „ do 100% ” ) .  W  takim jednak przypadku opłata ta nie może przekroczyć 30% 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska, 
a w przypadku schroniska z usługami opiekuńczymi, z uwagi na wyższy koszt usług w takich schroniskach, 
nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Tymczasem w tożsamej sytuacji, tzn. gdy dochód osoby 
bezdomnej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, przepis § 3 ust. 2 uchwały przewiduje, że 
odpłatność nie może przekroczyć 70% dochodu osoby bezdomnej, co w sposób istotny narusza normę 
art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, wobec braku rozróżnienia w uchwale w tym zakresie, 
należy przyjąć, że kwestionowany zapis § 3 ust. 2 będzie miał zastosowanie zarówno przy skierowaniu 
osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych, jak też w przypadku skierowania do schroniska dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W  tym stanie rzeczy, na przykład dla osoby bezdomnej, której 
dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych bez 
usług opiekuńczych, odpłatność na podstawie § 3 ust. 2 uchwały mogłaby zostać ustalona na poziomie 70% 
dochodu tej osoby bezdomnej, gdy z art. 97 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej wynika, że w takiej sytuacji 
wartość ta nie może przekroczyć 30% tego dochodu.

Wobec powyższego, nie budzi wątpliwości kompetencja Rady Miejskiej w Siechnicach do podjęcia 
uchwały w przedmiocie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które 
udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Siechnice. Jednak 
uchwalając taki akt organ stanowiący zobowiązany jest uwzględnić zasady określone w innych 
postanowieniach ustawowych, w tym w szczególności regulacjach ustawy o pomocy społecznej. Zauważyć 
bowiem należy, że w przepisach art. 97 ust. 1 i ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, określone zostały 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia przez osoby, których dochód nie przekracza 
100% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. opłata 
nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie,
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a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% 
tego dochodu. Brak uwzględnienia tych postanowień ustawowych w przepisach uchwały stanowi 
uzasadnioną podstawę do stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały.

Podkreślenia wymaga, że uchwała podjęta w oparciu o art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej stanowi 
akt prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego zostały zaliczone do źródeł powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, stosownie do zapisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego 
ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. 
Warunek ten powtarza ustawa o samorządzie gminnym w art. 40 ust. 1, zgodnie z którym na podstawie 
upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących 
na obszarze gminy. Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji RP wymaga, 
aby materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie 
przekraczała zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie 
jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu 
prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

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.

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.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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