
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.424.2018 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.), 

stwierdzam nieważność uchwały Nr LXII/411/18 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 11 października 

2018 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” 

w Dobrym Mieście. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miejska na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), określiła szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Dobrym Mieście. 

W § 1 uchwały Rada ustaliła, że za korzystanie z miejsca pobytu i usług świadczonych przez Dzienny 

Dom „Senior+ jest nieodpłatne. 

Należy wskazać, iż norma kompetencyjna, zawarta w  art. 97 ust. 5   ustawy o pomocy społecznej, 

stanowiąca podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały nie może stanowić materialnoprawnej podstawy  

do ustalenia przez radę kręgu osób uprawnionych do pomocy w formie nieodpłatnego korzystania z miejsca 

pobytu i usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+, bowiem krąg takich osób określił ustawodawca. 

Zgodnie bowiem z 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. 

Badanie, czy osoba spełnia kryterium dochodowe, uprawiające ją do uzyskania nieodpłatnie świadczenia 

z pomocy społecznej odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

W związku z powyższym brak jest podstaw do generalnego zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsca 

pobytu i usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 listopada 2018 r.

Poz. 4985
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