
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.63.2020 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

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

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XV/96/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - 

w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) w związku z art. 2 i art. 88 

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483  

ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP” w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), zwanej dalej "ustawą". 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Ciasna przyjęła uchwałę Nr XV/96/2019 w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 97 ust. 5 ustawy. 

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 stycznia 2020 r. 

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna 

z prawem. 

Zgodnie z treścią art. 97 ust. 5 ustawy - Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, 

w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych. Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co oznacza, że musi ona 

spełniać wymogi ustalone wobec aktów prawa powszechnie obowiązującego. Nadto, z przepisu art. 97 ust. 1 

ustawy wynika, że 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. Organ nadzoru również zaznacza, że na podstawie art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1690), dodano do art. 97 ustawy ust. 1a, zgodnie z którym: W przypadku osoby bezdomnej skierowanej do 

schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma 

zastosowania ust. 1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób 

bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 

50% tego dochodu (ww. przepis wszedł w życie z dniem 4 października 2019 r.). 

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 2 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 

państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Również w przepisie art. 88 
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ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP wskazano, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa 

miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.  

 Dalej, należy wskazać, że z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż na podstawie 

upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 

obszarze gminy. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) – o czym 

stanowi art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.  

W tym miejscu trzeba podnieść, że z treści art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych wynika, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich 

ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Przepisy art. 4 tej ustawy nie wyłączają 

możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Dodatkowo, jak wynika z treści art. 13 pkt 2 ww. ustawy, 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik 

województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.  

W ocenie organu nadzoru, § 6 uchwały jest sprzeczny z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w związku z art. 2 i art. 88 ust. 1 Konstytucji RP 

w związku z art. 97 ust. 5 ustawy. W wyżej powołanym § 6 uchwały uregulowano, iż Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. 

Przedmiotową uchwałę Rada podjęła w dniu 30 grudnia 2019 r., a została ona opublikowana w Dz. Urz. Woj. 

Śl. z dnia 16 stycznia 2020 r., poz. 636. Należy bowiem zauważyć, że w § 2 uchwały, określono: Odpłatność za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustalana jest zgodnie z tabelą, nie więcej jednak niż 

pełny koszt usługi: Wysokość miesięcznej odpłatności osoby wyrażona w % w stosunku do jej dochodu, 

nie więcej niż całkowity koszt pobytu (tabela): do 100% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej wyrażony w % - w schronisku dla osób bezdomnych 30%, a w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi 50%. W uchwale Nr XLII/273/2017 Rady Gminy Ciasna z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, 

opłaty te nie były ustalone, gdyż pobyt w schronisku dla osób bezdomnych przysługiwał nieodpłatnie osobom 

bezdomnym, których dochód nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego (przed dniem 4 października 

2019 r., tj. przed dodaniem ust. 1a do art. 97 ustawy). Wprowadzanie w życie przepisów określających tego 

rodzaju opłaty z mocą wsteczną istotnie narusza prawo, bowiem w takiej sytuacji adresat uchwały nie ma 

możliwości zapoznania się z ich treścią (którą daje właściwe ogłoszenie aktu normatywnego i okres vacatio 

legis) przed wejściem aktu w życie. Taka sytuacja naraża obywatela (tutaj osobę ponoszącą opłaty w ośrodkach 

wsparcia) na poniesienie skutków, których nie dało się przewidzieć w momencie podejmowania decyzji 

o takim a nie innym ukształtowaniu swojej sytuacji faktycznej lub prawnej. Niedopuszczalnym jest, by 

negatywne konsekwencje wynikające ze zmiany stanu prawnego odnoszone były do sytuacji, które zaistniały, 

przed wejściem w życie dokonanej zmiany.  

 Na marginesie organ nadzoru podkreśla, iż przedmiotowa uchwała została podjęta przez Radę Gminy 

Ciasna w dniu 30 grudnia 2019 r. Nawet gdyby organ stanowiący gminy uregulował w uchwale jej wejście 

w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

(zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych), a następnie uchwała zostałaby przesłana dnia następnego do dziennika urzędowego i w tym samym 

dniu ogłoszona, to mogłaby wejść w życie najwcześniej w dniu 15 stycznia 2020 r.   

Powyżej wskazane stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem sądów administracyjnych. 

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 19 listopada 2010 r., 

sygn. akt II FSK 1272/09, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) – (…) art. 5 ustawy 

o publikowaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu 

"mocy wstecznej", ale tylko "jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie". Podzielając prezentowaną w doktrynie krytyczną ocenę tego zapisu (Regina Prażmo-

Nowomiejska, Eugeniusz Stobiecki Radca Prawny.2001.6.6 Prawo miejscowe w III Rzeczypospolitej Polskiej. 

Teza nr 7) dodać należy, że wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Z całą 

stanowczością natomiast należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków. 

Naczelny Sąd Administracyjny również w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 października 2016 r.,  sygn. akt  
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II GSK 1540/16 (publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) wskazał, iż Zakaz działania prawa 

wstecz stanowi jeden z elementów zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażanej w art. 2 Konstytucji 

RP. Zasada niedziałania prawa wstecz, jest dyrektywą legislacyjną skierowaną do organów stanowiących 

prawo, jak również dyrektywą interpretacyjną dla organów stosujących prawo, dokonujących wykładni 

przepisów prawnych. Zasada niedziałania prawa wstecz, chociaż nie została wprost wyrażona w Konstytucji, 

stanowi podstawową zasadę porządku prawnego w państwie, opartego na założeniu, że "każdy przepis normuje 

przyszłość, nie zaś przeszłość" (v: uzasadnienie uchwały I OPS 1/06, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Zasada ta dla organów prawodawczych określa zakaz stanowienia norm prawnych, które nakazywałyby 

stosować nowo ustanowione normy prawne do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie nowo 

ustanowionych norm. Dlatego też w sytuacji, w której akt prawny pogarsza dotychczasową pozycję prawną 

podmiotu jest to dostateczna przesłanka do wykluczenia wstecznego działania tej normy. 

Konkludując, Rada Gminy Ciasna w nieprawidłowy sposób zrealizowała normę kompetencyjną 

z przepisu art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 

co oznacza, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. 

Powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń 

prawa. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być 

tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Istotne naruszenie prawa w uchwale to takie naruszenie, 

które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym, sprzeczność ta 

jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost z porównania treści przepisu z ocenianą regulacją, co nastąpiło 

w niniejszej sprawie (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 

2017 r., sygn. akt II SA/Wa 2197/16, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 

24 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 859/18, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 693/18; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych).  

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy 

sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ 

nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym 

w art. 90. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Ciasna z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni 

stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia. 

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w całości, z dniem 

doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

Krzysztof Nowak 
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