
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.410.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875), stwierdzam nieważność § 6 uchwały Nr XLI/323/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 

29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Uzasadnienie  

Rada Miejska w Węgorzewie, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), 

podjęła w dniu 29 listopada 2017 r. uchwałę Nr XLI/323/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

W § 6 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby 

zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia mogą być zwolnione na ich wniosek, lub na 

wniosek pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i 

może nastąpić w przypadku, jeżeli: 

1/ występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, niepełnosprawność, stwierdzone 

udokumentowane wydatki na leki, dojazdy do lekarza specjalisty, badania specjalistyczne; 

2/ istnieje konieczność zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 

3/ powstały straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 

4/ osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko; 

5/ występują inne uzasadnione sytuacje losowe. 

W ocenie organu nadzoru przytoczone wyżej postanowienie §6 uchwały narusza obowiązujące prawo. 

Stosownie do art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ”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.” 

Z treści cytowanego przepisu wynika, iż ustawodawca przewidział jedynie obligatoryjne zwolnienie z opłat 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, przy czym jedynym kryterium zwolnienia z opłat 

jest kryterium dochodowe. Przepis ten nie daje podstawy ani organowi wykonawczemu, ani organowi 

stanowiącemu gminy, do zwolnienia bądź obniżenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych z uwagi na wystąpienie innych okoliczności czy też zdarzeń losowych. Upoważnienia do 

podejmowania postanowień o zwolnieniu z opłat nie stanowi również norma kompetencyjna zawarta w art. 97 

ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. 

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2014r., sygn. akt IV SA/Wr 

629/13. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2018 r.

Poz. 9



Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 

30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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