
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.70.2015.BG 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 9. ust. 2 załącznika do uchwały nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. 

UZASADNIENIE 

7 maja 2015 r. Rada Miejska w Mońkach podjęła uchwałę nr VI/42/15 w sprawie uchwalenia Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach, która 15 maja 2015 r. wpłynęła do organu nadzoru. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż zapis § 9 ust. 2 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mońkach, załącznika do uchwały nr VI/42/15 podjęty został z istotnym naruszeniem prawa, w związku  

z czym 25 maja 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności jego 

postanowień. 

W kwestionowanym zapisie § 9 ust. 2 załącznika do przedmiotowej uchwały, Rada Miejska postanowiła,  

iż w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim Środowiskowy Dom Samopomocy może przyjąć uczestników 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). 

Powyższy zapis stanowi niejako uzupełnienie § 9 ust. 1, który stanowi, iż Środowiskowy Dom Samopomocy 

jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych 

(typ A), upośledzonych umysłowo (typ B), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 

w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej. 

Nałożenie na Wojewodę obowiązku współdecydowania o przyjęciu do Środowiskowego Domu 

Samopomocy uczestników wykazujących zaburzenia czynności psychicznych typu C, wykracza poza zakres 

kompetencji wojewody, który zgodnie z art. 22 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), nadzoruje realizację zadań samorządu gminnego,  

a w przypadku zadań z zakresu administracji rządowej ustala, także ich sposób wykonania. Decyzję  

o skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy wydaje właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego – co wynika z art. 51 b ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej - natomiast termin przyjęcia 

ustala kierownik domu samopomocy w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1984



Ustalenie zatem w § 9 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach, stanowiącego 

załącznik do ww. uchwały, że powyższe czynności wymagają uzgodnienia z Wojewodą Podlaskim dokonane 

zostało z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy 

publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach 

prawa, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego lub z jego przekroczeniem. 

W kontekście powyższych rozważań, wskazane uchybienie w pełni uzasadnia stwierdzenie nieważności  

§ 9 ust. 2 załącznika do uchwały nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 

Jednocześnie informuję, że stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy, wstrzymuje ich 

wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 
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