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z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniqcie nadzorcze Wojewody §lqskiego nr NPII.4131.1.251.2021
z dnia 26.03.2021 r.
Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r.
poz. 713 z péin. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez
§ 1. Wnieéé skarge; do sqdu administracyjnego na rozstrzygniqcie nadzorcze Wojewody Slqskiego
nr NPII.4l3 1.1.251 .2021 2 dnia 26 marca 2021 r. stwierdzajqce niewaznoéé uchwa1y Nr XXIII/476/2021 Rady
Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjgcia ,,Gliwickiego programu os10nowego w zakresie
udzielenia pomocy osobom, ktére ponosza, zwiapkszone koszty ogrzewania lokalu zwiqzane ztrwa1a, zmiana,
systemu ogrzewania opartego na paliwie sta1ym na jeden z systeméw ekologicznych”.
§ 2. Wykonanie uchwa1y powierzyé Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie
W rozstrzygniociu nadzorczym wskazanym wtre§ci projektu uchwaly, Wojewoda 81aski stwierdzii
niewaznoéé w ca1oéci uchwaiy Nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 181utego 2021r. w sprawie
przyjqcia ,,G1iwickiego programu osionowego wzakresie udzielenia pomocy osobom, ktére ponosza
zwiokszone koszty ogrzewania lokalu zwiazane ztrwa1a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie
sta1ym najeden z systemow ekologicznych”.
Zdaniem organu nadzorczego uchwa1a jest niezgodna z prawem i powinna zostaé wyeliminowana z obrotu
prawnego w ca1oéci. Nalezy zwrocié uwago, Ze poglady przedstawione w uzasadnieniu rozstrzygnic-;cia
nadzorczego Wojewody Slaskiego nr NPII.4131.1.251.2021 z dnia 26 marca 2021 r. odbiegaja od stanowiska
zawartego w Wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 18 maja 2020 r. (sygn. Akt I OSK 430/19).
Wyrok zosta1 wydany w wyniku skargi kasacyjnej od orzeczenia Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego we
Wroc1awiu z dnia 28 listopada 2018 r. (sygn. akt IV SA/Wr 429/18). Uchwa1a bodaca przedmiotem
postopowania przed Wojewodzkim Sadem Administracyjnym we Wroc1awiu i przed Naczelnym Sadem
Administracyjnym posiada taka, sama podstawo prawna i analogiczne regulacje, jak przyjote przez Rade; Miasta
Gliwice w kwestionowanej uchwale nr XXIII/476/2021.
Wojewoda zarzuca uchwale nr XXIII/476/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie
przyjgcia ,,G1iwickiego programu os1onowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, ktore ponosza
zwiqkszone koszty ogrzewania lokalu zwiazane ztrwa1a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie
sta1ym na jeden zsystemow ekologicznych” istotne naruszenie prawa - art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 1-10
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku 0 og1aszaniu aktow nomatywnych i niektéxych innych aktéw prawnych (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) w zwiazku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku 0 pomocy sp01ecznej (t.j.Dz.U. z 2020 roku poz 1876 z poin. zm.).
Jak wynika zprzepisow ustrojowych, do wy1acznej w1aéciwoéci rady gminy nalezy stanowienie prawa
w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie zaé upowaznieﬁ
ustawowych gminie przysiuguje uprawnienie do stanowienia aktow prawa miejscowego obowiazujacych najej
obszarze. Przepisami prawa materialnego, w oparciu 0 ktére podjoto badana, uchwa1<-; by1y regulacje ustawy
0 pomocy spo1ecznej. Jednym zjej g1ownych celow jest umozliwienie osobom irodzinom przezwyciozanie
trudnych sytuacji Zyciowych, ktorych nie sa one w stanie pokonaé wykorzystujac w1asne uprawnienia, zasoby
imozliwoéci. Realizacja tego zamierzenia odbywa sio m.in. poprzez szeroki katalog §wiadczeﬁ pienioznych
i niepienioznych wymienionych w art. 36 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy spo1ecznej, do ktéiych zalicza si¢
rowniez zasi1ek celowy, przyznawany w celu zaspokojenia niezb<-;dnych potrzeb bytowych, w szczeg61no§.ci na
pokrycie czoéci lub ca1os'ci kosztéw zakupu zywnoéci, lekow, opa1u, czy tez odziezy. Obowiazek zapewnienia
realizacji zadan pomocy spo1ecznej spoczywa w g16wnej mierze na gminach, zaé do ich zadan w1asnych nalezy
podejmowanie dziaiaﬁ z zakresu pomocy spo1ecznej wynikajacych z rozeznania potrzeb lokalnej spo1ecznoéci,
w tym tworzenie i realizacja programow os1onowych, a takze lokalnych programow pomocy spo1ecznej.
Nalezy zgodzié sieg, Ze wskazane przepisy ustawy o pomocy spo1ecznej nie moga stanowié samoistnej
podstawy do wydania uchwa1y majacej charakter aktu prawa miejscowego. Niemniej jednak trzeba zauwazyé,
Ze w podstawie prawnej uchwa1y wskazano takze przepis art. 8 ust. 2 ustawy 0 pomocy spoiecznej stanowiacy,
Ze rada gminy moie w drodze uchwa1y podwyzszyé kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 (kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarujacej) i w ust. 1 pkt 2 (kryterium dochodowe na osobe; w rodzinie),
uprawniajace do zasi1kow okresowego i celowego. Kwestionowana uchwa1a, analizowana w takim kontekécie
prawnym, bodzie zatem miaia juZ inny charakter, anizeli akt kierownictwa wewnotrznego, gdyz jej regulacje
w sposéb oczywisty boda odnosiiy sio do og<51u mieszkancow gminy, a nie tylko do podmiotow organizacyjnie
powiazanych z jej organem wykonawczym. Najistotniejsze przy tym bodzie zaé to, ze wydana ona bodzie na
podstawie i w granicach wyra2':nego upowaznienia ustawowego.
O charakterze normatywnym uchwa1y organu gminy przesadza istota zawartych w niej rozwiazan - rodzaj
zamieszczonych wniej norm. Charakter norm prawnych iksztahowania przez te normy sytuacji prawnej
adresatéw maja przesadzajace znaczenie dla kwaliﬁkacji danego aktu, jako aktu prawa miejscowego. Jezeli akt
prawotworczy zawiera co najmniej jedna norms; postopowania 0 charakterze generalnym iabstrakcyjnym,
tojest to akt prawa miejscowego (wyroki Naczelnego Sqdu Administracyjnego: zdnia 9 wrzeénia 2010 r.,
sygn. akt I OSK 988/10, z dnia 18 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 669/06, z dnia 22 listopada 2005 r., I OSK
971/05, z dnia 7 grudnia 2009 r., IOSK 732/09, z dnia 21 grudnia 2005 r. I OSK 1191/05, z dnia 5 kwietnia
2002 r., ISA 2160/01, zdnia lmarca 2001 r., SA/Bk 1532/00). Wprocesie kwaliﬁkacji poszczegélnych
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regulacji i nadawania im waloru aktow prawa miejscowego niezbodne bodzie ustalenie, czy zawane wtakim
akcie normy o charakterze abstrakcyjno - generalnym sa skierowane do nieograniczonego krggu adresatow na
terenie w1aéciwo§ci danego organu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi bodziemy mieli do czynienia
z aktem prawa miejscowego. Przy czym od razu zaznaczyé nalezy, Ze charakter generalny oznacza, Ze normy
zawarte w akcie deﬁniuja adresata poprzez wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy. Natomiast
abstrakcyjnoéé przepisow uchwa1y to nic innego jak mozliwoéé wielokrotnego stosowania jej przepisow.
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sadu Administracyjnego zawartym ww/w przywo1anym wyroku
,, Wmyél art. 8 ust. 2 ustawy 0 pomocy spo/ecznej, rada gminy, w drodze uchwaly, moze podwyzszyé kwoty,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniajqce do zasilkow okresowego i celowego. Stosownie za§ do
art. 1 7 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, do zadaté wlasnych gminy nalezy podejmowanie innych zadaﬁ z zakresu pomocy
spolecznej wynikajqcych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie irealizacja programow oslonowych.
Powyzsze éwiadczy 0 braku uzasadnienia dla wywodzonych w skardze kasacyjnej twierdzeti, ze normodawca
lokalny wprowadzil wsposob nieuprawniony zasady udzielenia ustanowionego przez siebie iwiadczenia

z zakresu pomocy spolecznej, wkraczajqc w ustawowy katalog ﬁwiadczeﬁ. Mozliwoéé wprowadzania
programow os/onowych przez normodawcg gminnego zostala bowiem ustalona z woli ustawodawcy. Zgodnie
zart. I10 ust. I0 ustawy opomocy spolecznej rada gminy, biorqc pod uwagg potrzeby, oktotjych mowa
w ust. 9, opracowuje i kieruje do wdrozenia lokalne programy pomocy spolecznej. " Z powyzszego wynika, Ze

rada gminy mog1a w oparciu o wymienione przepisy prawa przyjaé program os1onowy zawierajacy regulacje
dotyczace udzielenia zasiiku celowego okreélonej grupie mieszkancow. Poglad ten pozostaje w sprzecznoéci
ze stanowiskiem Wojewody §la,skiego w kwestii zakwaliﬁkowania uchwa1y nr XXIII/476/2021 Rady Miasta
Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjocia ,,Gliwickiego programu os1onowego w zakresie
udzielenia pomocy osobom, ktore ponosza zwiokszone koszty ogrzewania lokalu zwiazane ztrwa1a zmiana,
systemu ogrzewania opartego na paliwie sta1ym na jeden z systemow ekologicznych” jako aktu prawa
miejscowego. Nalezy zgodzié sic; zc stanowiskiem NSA, ze ,, () w niniejszej sprawie lokalny prawodawca
w§ro'd przepisow stanowiqcych podstawo wprowadzanych uregulowari przywoial ro'wniez' art. 8 ust. 2 ustawy

0 pomocy spolecznej, przyjmujqc rozwiqzania podwyzszajqce kryterium dochodowe uprawniajqce do uzyskania
pomocy majqcej na celu rekompensatg zwigkszonych koszto'w grzewczych lokalu zwiqzanych z trwalq zmianq

systemu ogrzewania opartego no paliwie stalym na skroplony gaz ziemny LNG, co zmienia w sp0so'b istotny
charakter tego aktu normal)/wnego. Wspomnieé w tym miejscu wypada, z'e 0 chara/cterze normatywnym
uchwaly organu gminy przesqdza istota zawartych w niej rozwiqzaﬁ - rodzaj zamieszczonych w niej norm

W przywoianym wyroku wskazano tez, ze ,,Co do zasady, prawo miejscowe stanowione jest
(w granicach okreélonych konstytucyjnie i ustawowo) z powodu ”ewenementu lokalnego", czyli potrzeby takiej
regulacji, ktora nie wystegpuje rownoczeénie na terytorium calego kraju. (por. .1 Boé, J. Jezewski,
w." Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji z 1997 r., red. .1. Boé, Wroc/aw

1998 r., s. 155). I/Iﬁlnika to z tego, ze prawodawca krajowy nie jest w stanie uwzglgdnié specyﬁki i potrzeb
lokalnych stanowiqc przepisy 0 wymiarze krajowym. Naczelny Sod Administracyjny wielokrotnie prezentowal
poglqd, ze akty prawa miejscowego - w przeciwieristwie do akto'w o charakterze wewngtrznym - majq
charakter alctow administracyjnych generalnych, zawierajqcych abstrakcyjne normy prawne, 0 mocy

powszechnie obowiqzujqcej, ograniczonej w zakresie terytorialnym do obszaru dzialania organu stanowiqcego
dany akt, wydawanych na podstawie i w granicach przyznanej ustawowej normy kompetencyjnej, ogloszonych
w ustawowo przewidziany sposob (wyroki z." 7grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 732/09, 11 stycznia 2012 r.,
sygn. akt I OSK 1922/1], 19 czerwca 2013 r., sygn. akt IOSK 720/13). "

W zakresie podniesienia kryterium dochodowego w celu przyznania zasi1ku celowego wramach
Gliwickiego programu os1onowego podkreélié nalezy, Ze WSA w uzasadnieniu wyrazii poglad, ze uchwaIa
,,()z jednej strony okreﬁlala istniejqcy problem spoleczny zwiqzany zpotrzebq zmniejszenia k0szto'w
ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez zmiangz paliwa grzewczego, z drugiej zaé wprowadzala propozycje
jego rozwiqzania wformie powszechnie wykorzystywanych w systemie pomocy spolecznej éwiadczeri w postaci
zasilkow celowych, dla kto'rych - co istotne - kryterium dochodowe zostalo okreélone na poziomie 250%
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujqcej oraz 200% kryterium dochodowego rodziny
(§5 ust. 2 pkt 3 uchwaly). Uksztaltowane w ten sposob kryteria dochodowe, majqce korzystniejszy dla
beneﬁcjentow charakter, anizeli kryteria ustawowe, w sposo'b bezpoéredni wynikajq z upowaznienia
ustawowego zawartego w art. 8 ust. 2 u.p.s. irealizujq uprawnienia organu stanowiqcego jednostki
samorzqdu terytorialnego do organizacji pomocy spolecznej z uwzglgednieniem potrzeb lokalnej spolecznoici.
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