
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Nr LEX-R.4131.58.2012.AW 

z dnia 23 stycznia 2013 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 

2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, 

z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 

52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, 

poz. 675 , Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 

217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) 

stwierdzam nieważność 

§ 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Pionki z dnia 14 

grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Pionki w dniu 14 grudnia 2012 r. podjęła uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach. 

W załączniku do uchwały będącym Statutem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, Rada 

Gminy uchwaliła min. w § 2 ust. 8 , że Ośrodek działa na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz 

w § 5 ust. 2 pkt 1, że ośrodek realizuje zadania poprzez przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

Zgodnie z art. l10 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) ośrodki 

pomocy społecznej wykonują zadania pomocy społecznej w gminach. Zadania ośrodków zostały określone w 

przepisach art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej, z jednoczesnym podziałem na trzy grupy, tj: na 

zadania własne gmin o charakterze obowiązkowym, zadania gmin o charakterze fakultatywnym oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. W żadnej z tych grup zadań nie mieszczą się zadania z zakresu 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych ani wypłata dodatków mieszkaniowych, będąca zgodnie z art. 9a ustawy o 

dodatkach mieszkaniowych - zadaniem własnym gmin. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zm.), dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt na wniosek 

osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Regulacja ta wskazuje w sposób jednoznaczny organ 

właściwy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych. 

W ocenie organu nadzoru, rada gminy nie może przejmować kompetencji zastrzeżonych wójtowi. W 

katalogu zadań pomocy społecznej ustawodawca nie przewidział zadania polegającego na prowadzeniu spraw 

związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest co prawda 

zadaniem własnym gminy, nie jest natomiast zadaniem z zakresu pomocy społecznej. Ośrodki pomocy 

społecznej wykonują tylko zadania gminy w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej. O 

niedopuszczalności przekazania spraw mieszkaniowych do właściwości ośrodka pomocy społecznej 
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wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 czerwca 2002 r. sygn. akt: II SA/LU 

429/02, uznając, że takie działanie jest pozbawione podstawy prawnej. 

W świetle powyższego stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Pionki z dnia 14 

grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach w części 

wskazanej w petitum niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jako podjętej bez podstawy prawnej jest w pełni 

uzasadnione. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Radzie Gminy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, 

który skarżone orzeczenie wydał. 

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały, w części objętej rozstrzygnięciem, z 

mocy prawa. 

 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

wz. Dariusz Piątek 

Wicewojewoda Mazowiecki 
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