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I Katowice, 28 września 2017 r.
woJEwoDA sLĄs1<1

NR NPII.4131.1.518.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

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

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 271/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie

regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Woźniki - w całości, jako sprzecznej art. 901" pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), dalej jako ,,ustawa”.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 23 sierpnia 2017 r. Rada Miej ska w Woźnikach przyj eła uchwałę

Nr 271/XXVIII/2017 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki. W podstawie prawnej uchwały wskazano m.in.

przepisy art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90f ustawy.

Wskazana uchwała został doreczona organowi nadzoru w dniu 31 sierpnia 2017 r.

W toku postepowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iz przedmiotowa uchwała jest niezgodna

z prawem.

Zgodnie bowiem z art. 90f ustawy, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy

materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich

rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela sie stypendium szkolnego w zalezności od potrzeb uczniów zamieszkałych na

terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zalezności od zdarzenia losowego.

Z powyższego przepisu ustawy wynika, iz rada gminy ma obowiązek uchwalenia

w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

terenie gminy, obligatoryjnie wszystkie elementy wskazane wpkt 1- 4 ww. przepisu ustawy. Organ

nadzoru sygnalizuje, iż jezeli organ stanowiący gminy nie uregulował w pełni obligatoryjnych elementów

upoważnienia ustawowego, to w sposób istotny naruszył prawo. Pominiecie przez rade gminy któregoś

z wymienionych w upowaznieniu ustawowym elementów skutkuje brakiem pełnej realizacji tego
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upoważnienia ima istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu (zob. wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt 11 SA/Op 480/07,

publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Tymczasem, treść § 7 pkt 1b załącznika do uchwały nie wypełnia delegacji wynikającej

z art. 90f pkt 1 ustawy. W treści powołanego paragrafu załącznika do uchwały określono, iż „Wysokość

stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.' - grupa 1- do

190% stypendium wpełnej wysokości, - grupa 11 - 180% stypendium wpelnej wysokości”. Jednakże,

Rada Gminy w celu prawidłowego wypełnienia delegacji wynikającej z art. 90f pkt 1 ustawy, powinna

wskazać jedynie sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej

uczniów iich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, tj. wskazać

zasady dotyczące sposobu ustalenia stypendium, tak, aby Burmistrz Miasta Woźniki, uprawniony na

podstawie art. 90m ust. 1 ustawy do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym, rozpatrując wniosek o przyznanie ww. stypendium miał możliwość - w oparciu o uchwalone

przez Radę zasady dotyczące sposobu ustalenia stypendium - decydowania każdorazowo o konkretnej

wysokości przyznanego stypendium. Natomiast, wskazanie przez Radę w § 7 pkt 1b tiret drugi załącznika

do uchwały, iż „Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy

dochodowej.' -grupa 11 - 180% stypendium wpelnej wysokości” nie pozostawia ww. Burmistrzowi żadnej

swobody decyzyjnej w zakresie ustalenia kwoty stypendium dla uczniów zakwalifikowanych do ll grupy

dochodowej. Zdaniem organu nadzoru, tak skonstruowanym przepisem uchwały Rada Miejska

w Woźnikach w sposób niezgodny z ustawą wkroczyła w kompetencje organu wykonawczego gminy,

nie pozostawiając mu żadnej swobody decyzyjnej w zakresie ustalenia kwoty stypendium, na którą

wskazują przepisy ustawy. Dodatkowo, zauważyć należy, że z załącznika do uchwały nie wynika, co

należy rozumieć pod pojęciem „stypendium wpelnej wysokości”, co uniemożliwia prawidłowe ustalenie

wysokości stypendium szkolnego w oparciu o przyjęte przez Radę zasady.

Powyższe stanowisko organu nadzoru jest spójne z orzecznictwem sądów administracyjnych.

W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r. (sygn.

akt I OSK 535/15, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) wskazano, że " () Skoro

rada gminy upoważniona zostala wdelegacji ustawowej do określenia sposobu ustalania wysokości

stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,

o których mowa w art. 90d ust. 1 (" w szczególności, gdy w rodzinie tej wystepuje: bezrobocie,

niepełnosprawność, ciężka lub dlugotrwala choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepelna lub

wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12 'Q, to wykonanie upoważnienia ustawowego nie może

polegać na ustaleniu wuchwale konkretnych kwot stypendium wzależności od dochodu wrodzinie

ucznia. (). To Prezydent, który zgodnie z art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

przyznaje świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinien miec' możliwość - w oparciu
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o uchwalone przez Radę zasady dotyczace sposobu ustalenia stypendium - decydowania o konkretnej

wysokości poszczególnych stypendiów. ”

Konkludując, w ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Woźnikach nie określając prawidłowo

sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego, nie zrealizowała delegacji ustawowej określonej

w przepisie art. 90f pkt 1 ustawy.

Ponadto uchwała, zdaniem organu nadzoru, zawiera również inne nieprawidłowości.

Treść § 6 pkt 6, § 6 pkt 7, § 6 pkt 8, § 6 pkt 10, § 6 pkt 11 załącznika do uchwały stanowi

modyfikację odpowiednio art. 90d ust. 7, art. 90d ust. 12, art. 90o ust. 4, art. 90o ust. 1 iust. 2, art. 90o

ust. 5 ustawy, natomiast § 14 załącznika do uchwały stanowi powtórzenie art. 90e ust. 4 ustawy. Organ

nadzoru podkreśla, iż modyfikacja, czy powtórzenie przepisów ustawy może wypaczyć ich sens. Trzeba

bowiem liczyć się z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany

w kontekście uchwały, co może spowodować całkowitą lub częściową zmianę intencji prawodawcy (por.

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r.,

sygn. akt I SA/Lu 882/02, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009 r., sygn.

akt II OSK 1077/09, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 stycznia

2013 r., sygn. akt IV SA/G1 391/12, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Dodatkowo, w ocenie organu nadzoru, treść § 6 pkt 2 - 4 załącznika do uchwały jest sprzeczna

z powołanym wyżej przepisem art. 90f ustawy. Rada Miejska w Woźnikach nie posiada kompetencji do

regulowania w drodze uchwały kręgu osób (uczniów) uprawnionych do korzystania ze stypendium

szkolnego. Krąg osób uprawnionych do przedmiotowego stypendium został już określony przez

ustawodawcę wprzepisie art. 90f w zw. z art. 90b ust. 3 iust. 4 ustawy. Treści powyżej wskazanych

regulacji załącznika do uchwały nie można zaliczyć do sposobu ustalania wysokości stypendium

szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których

mowa wart. 90d ust. 1, form, w jakich udziela się stypendium szkolnego wzależności od potrzeb

uczniów zamieszkałych na terenie gminy, trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego oraz trybu

isposobu udzielania zasiłku szkolnego wzależności od zdarzenia losowego. Nadto, wskazane wyżej

regulacje stanowią również niedozwoloną modyfikację przepisów art. 90b ust.3 pkt 1 i pkt 2, art. 90b

ust. 4 oraz art. 90d ust. 1 ustawy.

Organ nadzoru podkreśla, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a organ

wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest obowiązany działać

ściśle w granicach tego upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez Radę Miejską przy

podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące

nieważnością uchwały w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje. Powyższe

stanowisko organu nadzoru, potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu

z dnia 14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt ISA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Administracyjnych) w którym stwierdzono, iż ”Opierajac się na konstrukcji wad powodujących
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nieważność można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących

nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję

do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego,

przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę

podejmowania uchwał. "

Dalej, organ nadzoru sygnalizuje, iż treść § 10 ust 2 załącznika do uchwały w zakresie zwrotu ,,w

szczególności: pożaru, powodzi, wypadku” oraz § 13 załącznika do uchwały w zakresie „takich jak np.

pożar, powódź” jest sprzeczna z powołanym wyżej przepisem art. 90f pkt 4 ustawy. Rada Gminy

nie posiada kompetencji do definiowania ani określania katalogu „zdarzeń losowych” (czy to w formie

katalogu otwartego czy zamkniętego). Z delegacji przepisu art. 90f pkt 4 ustawy wynika, iż rada gminy

uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa

w szczególności tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. Z woli

ustawodawcy pojęcie „zdarzenia losowego” ma charakter niedookreślony ipowinno obejmować

możliwie szeroki wachlarz sytuacji faktycznych.

Również, w ocenie organu nadzoru, treść § 12 pkt 2 załącznika do uchwały, tj. „Złożenie

dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.” jest sprzeczna z art. 75§ lustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1257), dalej jako "k.p.a." Należy podkreślić, iż zgodnie zwyżej powołanym przepisem k.p.a.,

w postępowaniu administracyjnym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do

wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty,

zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Biorąc powyższe pod uwagę, wskazanie jako

jednego z warunków ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego dokumentów potwierdzających

wystąpienie zdarzenia losowego jest sprzeczne z art. 75 § 1 k.p.a., gdyż zawęża katalog dowodów, które

mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy w postępowaniu o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wskazane wyżej stanowisko organu nadzoru znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów

administracyjnych. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

27 kwietnia 1992 r. (sygn. akt III SA 1838/91, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych)

Sąd wskazał, że "Mając na względzie, że art. 75 k.p.a. jest normą rangi ustawowej, należy stwierdzić, że

jakiekolwiek ograniczenie ustalonego w tym przepisie zakresu środków dowodowych może wynikać tylko

z ustawy (...). Ustalenie więc bez wyrażnej podstawy ustawowej, że pewne fakty mogą być udowodnione

jedynie za pomocą ściśle określonych dowodów, jako sprzeczne z art. 75 k.p.a., nie powinno mieć

miejsca."

Nadto, organ nadzoru wskazuje, iż § 6, § 8, § 9 oraz § 13 załącznika do uchwały naruszają zasady

określone w Dziale I Rozdziale 7 w związku § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
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poz. 283), poprzez niewłaściwy podział uchwały na jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty) -

błędna numeracja punktów w § 6 załącznika do uchwały oraz błędna numeracja ustępów w § 8, § 9 oraz §

13 załącznika do uchwały.

W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć

do kategorii istotnych naruszeń prawa.

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 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 271/XXVIII/2017 Rady Miejskiej

w Woźnikach z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki, 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 śLĄsr<rEGo
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego

Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miej ska w Woźnikach,

2. a/a.
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