
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.304.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713), stwierdzam nieważność uchwały Nr XVI/152/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia  

9 lipca 2020 r. 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 z opłat, 

jak również trybu ich pobierania, w części dotyczącej § 7 uchwały w zakresie sformułowania: „w terminie 

oraz wysokości określonej w decyzji administracyjnej” 

Uzasadnienie  

Uchwałą Nr XVI/152/2020 Rada Miejska w Kisielicach, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), podjęła 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Ww. uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 17 lipca 2020 r. 

Zdaniem organu nadzoru, uchwała, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia, została podjęta 

z rażącym naruszeniem prawa. 

W § 7 uchwały, Rada Miejska w Kisielicach postanowiła, iż opłaty za świadczone usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są przez osoby zobowiązane do odpłatności na rachunek bankowy 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach, w terminie oraz wysokości określonej 

w decyzji administracyjnej. 

Sformułowanie: "w terminie oraz wysokości określonej w decyzji administracyjnej", wykracza poza 

określenie trybu pobierania opłat, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Określenie to 

nie stanowi o trybie pobierania, ale o terminie pobierania, a w zakresie wysokości opłaty, odsyła do decyzji 

administracyjnej. Norma kompetencyjna, w brzmieniu ustalonym w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, 

nie może stanowić materialnoprawnej podstawy do podejmowania przez organ samorządu terytorialnego 

uchwał, ustalających terminy odpłatności za usługi opiekuńcze. Podobnie wypowiedział się również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 12 lutego 2019 roku,  

o sygn. akt  II SA/Ol 8/19. 

Rada gminy na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, uprawniona jest jedynie do ustalania 

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 oraz trybu ich pobierania. 

Brak jest podstaw prawnych do wprowadzania w uchwale rady gminy, podjętej na podstawie 

art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, regulacji stanowiących o tym, że osoby, obowiązane do odpłatności 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 sierpnia 2020 r.

Poz. 3431

https://sip.lex.pl/


za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, wnoszą opłaty za świadczone usługi 

w wysokości określonej w decyzji administracyjnej. 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

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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