
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.133.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 1 punkt 2  uchwały nr XXV/148/2017  Rady Gminy Lubawa 

z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca 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 szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Lubawa uchwałą, przyjęła w §1 punkt 2 powyższej uchwały, nowe brzmienie § 8 ust. 2 uchwały 

nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 listopada 2013r. 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 szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Powyższe postanowienie uchwały, zostało podjęte na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 913 z późn. zm.), zgodnie z którym 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. 

  Z cytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że wyłącznie rada gminu została upoważniona do określenia 

w uchwale szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Tymczasem Rada Gminy Lubawa w §1 punkt 2 uchwały, przewidziała, że "koszt 1 godziny 

zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, będzie ustalany w oparciu o stawkę godzinową wynikającą z umów 

cywilno-prawnych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla danego rodzaju schorzenia, 

niepełnosprawności zawieranych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy społecznej Gminy Lubawa, a osobami 

posiadającymi kwalifikację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych." 

W ocenie organu nadzoru, ustalenie kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych determinuje 

wysokość opłaty, stanowiąc jeden z kluczowych elementów szczegółowych warunków odpłatności za 

wskazane usługi, w związku z czym w uchwale, wydanej na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy 

społecznej, ustanawiając szczegółowe warunki odpłatności, nie można pominąć kwestii ustalenia i wysokości 

kosztu specjalistycznej usługi opiekuńczej, gdyż powołany przepis przesądza o tym, że to rada gminy jest 

organem właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności specjalistyczne usługi opiekuńczej 

i nie przewiduje przekazania tej kompetencji innym organom. Tym samym, Rada Gminy nieprawidłowo 

wypełniła delegację ustawową, zawartą w ww. przepisie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 2096



Powyższe - zdaniem Wojewody - stanowi istotne naruszenie prawa, powodujące konieczność 

wyeliminowania uchwały z obrotu prawnego. 

W związku z tym, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie trzydziestu dni od daty jego 

otrzymania. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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