
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.67.2012   
WOJEWODY LUBELSKIEGO 

z dnia 20 marca 2012 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/115/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 lutego 2012 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie, w części obejmującej § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały.  

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675)  

stwierdzam nieważność  

uchwały Nr XII/115/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części 
obejmującej § 1 ust. 2 i ust. 3 uchwały.  

Uzasadnienie  

Uchwała Nr XII/115/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 
lutego 2012 r.     

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Nałęczowie określiła szczegółowe warunki i tryb przyznawania 
oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.  

Podstawą prawną do podjęcia uchwały jest art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, 
określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na 
ekonomiczne usamodzielnienie.  

Podjęta na podstawie ww. przepisu ustawy uchwała Nr XII/115/12 ma walor przepisu powszechnie 
obowiązującego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Z jego normatywnego 
charakteru wynika konieczność formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w 
granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, 
pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach 
normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające 
z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte na jej podstawie normy uzupełniały, wydane przez inne 
podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. 
Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie 
do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie 
obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości 
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i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa 
miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które 
polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.  

Omówionej powyżej zasady nie respektują kwestionowane przez organ nadzoru regulacje § 1 ust. 2 i ust. 
3 uchwały.  

W powołanym przepisie § 1 ust. 2 uchwały Rada Miejska postanowiła, że o przyznanie zasiłku mogą się 
ubiegać osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej.  

Zgodnie zaś z § 1 ust. 3, zasiłek może być przyznany w szczególności ze względu na długotrwałe 
bezrobocie, niepełnosprawność oraz z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej klęską 
żywiołową lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.  

W ocenie organu nadzoru regulacje te wykraczają poza zakres przyznanego radzie gminy upoważnienia, 
określonego w art. 43 ustawy o pomocy społecznej i w sposób niedopuszczalny modyfikują przepis art. 
7 ustawy o pomocy społecznej.  

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie jest świadczeniem z pomocy społecznej (art. 36 pkt 1 lit. d 
ustawy). Krąg osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, a także przesłanki ich udzielania 
określa ustawa o pomocy społecznej w art. 5 w związku z art. 7 (okoliczności uzasadniające przyznanie 
pomocy) i art. 8 (kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia) ustawy.  

Z przepisów ustawowych wynika jednoznacznie, że jeżeli osoba (rodzina) ubiega się o przyznanie 
świadczenia z pomocy społecznej, w analizowanej sprawie w postaci świadczenia na ekonomiczne 
usamodzielnienie, musi spełniać kryteria dochodowe, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej 
ustawowej dysfunkcji lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

Radzie gminy nie przysługują w kształtowaniu powyższych przesłanek żadne kompetencje. 
W szczególności rada nie może powyższych kwestii regulować w sposób dowolny, a zwłaszcza 
modyfikować przepisów ustawy.  

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/115/12 we wskazanym zakresie, jest 
uzasadnione.  

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone 
orzeczenie wydał.  

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, w części objętej 
rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia.  

  
 

Wojewoda Lubelski  
 
 

Jolanta Szołno - Koguc 

Otrzymują:  

1) Burmistrz Nałęczowa  

2) Przewodniczący Rady Miejskiej  

     w Nałęczowie  
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