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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.423.2022 Katowice, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Rada Gminy Konopiska

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 344/XLIII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia 
postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w całości, jako 
sprzecznej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (tekst jedn. 
Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 31 marca 2022 r. Rada Gminy Konopiska  przyjęła uchwałę 

Nr 344/XLIII/2022 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 
wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, dalej jako „uchwała”.

W podstawie prawnej uchwały Rada przywołała m. in. przepis art. 39 ust. 4 ustawy 
o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa".

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 1 kwietnia 2022 r. 
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż jest ona 

niezgodna z prawem.
 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję 

do podjęcia uchwały, mocą której rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki 
pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1, czyli jednostek 
organizacyjnych gminy, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
W nauce prawa administracyjnego wskazuje się, że rada gminy nie może regulować uchwałą podjętą 
w trybie ww. przepisu upoważnień do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, jeśli na 
mocy określonych unormowań stosowanie art. 39 ust. 4 ustawy zostało wyłączone, bądź gdy 
podmiotem mogącym udzielić upoważnienia jest tylko wójt (komentarz do art. 39 ustawy 
o samorządzie gminnym P. Dańczak pod red. A. Jakubowski, S. Grajewski, Legalis).
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Wymaga podkreślenia, że uchwała podjęta na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy przenosi na inny 
podmiot kompetencje organu administracji publicznej, czyli jest to tzw. dekoncentracja zewnętrzna, 
co oznacza, że podmioty upoważnione uzyskują status organu i działają we własnym imieniu. Na 
podstawie przedmiotowej uchwały kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej staje się organem 
właściwym rzeczowo, miejscowo i funkcjonalnie do załatwiania indywidualnych spraw 
w wyznaczonym zakresie, co oznacza, że zakres przekazanych spraw musi być oznaczony sposób 
niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu właściwości organu, któremu 
przekazano kompetencje (tu: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach). 

Należy podkreślić, iż zgodnie z ustalonymi poglądami doktryny każdy tekst prawny winien 
być określony, to jest skonstruowany, poprawnie pod względem treściowym, gramatycznym 
i językowym. Zasada ta zwana jest zasadą przyzwoitej legislacji, znajdującą oparcie w art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wśród szczegółowych 
reguł wyprowadzonych z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo 
każdego do sądu, do uczciwego oraz bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, niedziałanie prawa 
wstecz oraz wyżej wspomniane: przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność 
prawa, (zob. P. Winczorek „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15). Powyższe znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (sygn. akt K 6/02, publ. Dz. U. z 2002 r., nr 78, poz. 715), 
w którym podniesiono, iż przepisy prawne muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny 
i jasny. (...) Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich 
adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych 
niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Z tak ujętej 
zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu 
widzenia językowego i logicznego - dopiero spełnienie tego warunku podstawowego pozwala na jego 
ocenę w aspekcie pozostałych kryteriów. Naruszeniem Konstytucji jest stanowienie przepisów 
niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji 
prawnych jego zachowań. Przy redagowaniu tekstu aktu normatywnego należy się zatem kierować 
zasadami precyzji tekstu prawnego, jego komunikatywności, a także adekwatności względem 
zamiaru prawodawcy co do uregulowania określonych spraw. Zasady prawidłowej legislacji 
wymagają by w akcie prawa miejscowego, a taki charakter ma kwestionowana uchwała, przepisy 
były redagowane dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały 
intencje prawodawcy. 

Zdaniem organu nadzoru treść analizowanej uchwały nie spełnia powyższych wymogów.
Treść przepisu § 1 uchwały stanowi,  że: Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z analizy przedmiotowej uchwały  wynika, że 
Rada upoważniła kierownika GOPS w Koniecpolu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
w bliżej nieokreślonych sprawach wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Należy wskazać, że przywołana ustawa dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), 
dalej jako „ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy”, biorąc pod uwagę stan prawny obowiązujący 
w chwili podejmowania uchwały, swoim zakresem obejmuje różne sprawy załatwiane przez organy 
gminy, np. nadanie numeru PESEL, w tym odmowa jego nadania w drodze decyzji (art. 4 ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy), przyznawanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia 
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy), 
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przyznawanie obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na 
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny 
osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).

Organ nadzoru wskazuje, że treść ww. upoważnienia nie pozwala na jednoznaczne określenie 
jego zakresu, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji. Wprowadza 
bowiem niepewność, co do zakresu uprawnień kierownika GOPS w Konopiskach przyznanych mocą 
niniejszej uchwały. Powyższe jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym i stanowi 
istotne naruszenie art. 2 Konstytucji RP. Przykładowo nie jest jasne, czy ww. upoważnienie obejmuje 
załatwianie indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 31 
ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. przyznawanie obywatelom Ukrainy jednorazowego 
świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na 
żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wskazanie zadanie 
mieści się w zakresie analizowanego upoważnienia, bowiem jest to postępowanie w sprawach 
wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, jednak należy zaznaczyć, że uchwała w tym 
przedmiocie byłaby co najmniej zbędna, bowiem z art. 31 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy jednoznacznie wynika, że organem właściwym w sprawach jednorazowego 
świadczenia pieniężnego jest wójt, który jest również wyłącznie właściwy do udzielenia takiego 
upoważnienia.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że uchwała w kształcie zaproponowanym przez 
Radę Gminy w Konopiskach jest sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP – narusza wyprowadzoną z tego 
przepisu zasadę przyzwoitej legislacji, bowiem treść zawartego w uchwale upoważnienia jest 
niejasna, nieprecyzyjnie oznaczona, co ponadto może prowadzić do uznania, że Rada wkroczyła 
w zakres kompetencji innych organów. 

Niezależnie od powyższego, organ nadzoru wskazuje na § 2 uchwały, zgodnie z którym 
uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
Z powyższego wynika, że uchwała może wejść w życie w dowolnym dniu następującym po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a zatem termin jej wejścia 
w życie jest niepewny. Należy podkreślić, że termin wejścia w życie uchwały powinien być wyraźnie 
określony (nie powinien być dorozumiany), tak by każdy adresat jej przepisów mógł wyczytać z jej 
treści, od kiedy uchwała będzie obowiązywać. Przyjęte przez Radę rozwiązanie (§ 2 uchwały) jest 
niejasne i może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych. Pozostaje zatem w rażącej sprzeczności 
z wymogiem dostatecznej precyzji aktów prawnych wynikającym z art. 2 Konstytucji RP, 
formułowanego w szczególności wobec aktów prawa miejscowego. 

W tym miejscu należy również wskazać na treść § 45 ust. 1 w zw. z § 143 Załącznika 
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" z dnia 
20 czerwca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283), zgodnie z którym przepisowi o wejściu 
w życie aktu prawa miejscowego można nadać brzmienie:
1) „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”;
2) „Uchwała wchodzi w życie po upływie … (dni, tygodni, miesięcy, lat) od dnia ogłoszenia”;
2a) „Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”;
3) „Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia” albo 
„Uchwała wchodzi w życie … dnia … miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”;
3a) „Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie … (dni, tygodni, 
miesięcy, lat) od dnia ogłoszenia”;
4) „Uchwała wchodzi w życie z dniem … (dzień oznaczony kalendarzowo)”;
5) „Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”; 
6) „Uchwała wchodzi w życie … , z wyjątkiem art. … , który wchodzi w życie …”; 
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7) „Uchwała wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia … – … (tytuł ustawy 
wprowadzającej) (Dz. U. … )”.

Należy podkreślić, że z punktu widzenia zasad przyzwoitej legislacji precyzyjne określenie 
daty wejścia w życie aktu prawa miejscowego ma fundamentalne znaczenia dla jego prawidłowego 
funkcjonowania w obrocie prawnym. Prawidłowa pod względem prawnym uchwała musi spełniać 
niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym, jak i formalnym. Z powyższego wynika, że 
treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb jej podjęcia musi odpowiadać 
określonym procedurom. W ramach katalogu formalnych warunków podjęcia ważnej pod względem 
prawnym uchwały wyróżnić można także prawidłowe określenie jej wejścia w życie. Nieprawidłowe 
określenie daty wejścia w życie uchwały, stanowi istotne naruszenie prawa, tj. art. 2 Konstytucji RP, 
skutkujące nieważnością aktu w całości.

Opisane uchybienia 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. Chodzi tu o wady kwalifikowane, z powodu których cały akt 
lub jego część nie powinien wejść w ogóle do obrotu prawnego. W takiej sytuacji konieczne jest 
stwierdzenie nieważności aktu, czyli jego wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocą ex tunc, co 
powoduje, że dany akt, czy jego część nie wywołuje skutków prawnych od samego początku.

Jednocześnie organ nadzoru sygnalizuje, że zmianie uległy przepisy ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy, m. in. dotyczące świadczenia o którym mowa w art. 13 tej ustawy (jedno 
z zadań realizowanych na poziomie gmin, co pozwala przypuszczać, że zostało objęte analizowanym 
upoważnieniem). Mocą art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych 
innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 830) zmianie uległ m. in. art. 13 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy, do którego dodano ust. 1a-1d w brzmieniu:
"1a. W sprawach świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się decyzji 
administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego.
1b. W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot, który 
złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem oświadczenie przeciwko gminie 
właściwej do rozpoznania wniosku.
1c. W sprawie oświadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można dochodzić innych roszczeń.
1d. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).",

Wskazana zmiana weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r. z mocą od dnia 24 lutego 2022 
r. Powyższe oznacza, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do udzielenia na 
postawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym przez Radę Gminy upoważnienia do 
załatwiania spraw z zakresu świadczenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy, bowiem ustawodawca wyłączył je z zakresu normowania ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.  

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, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 344/XLIII/2022 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
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z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w całości, należy uznać za uzasadnione 
i konieczne.

Pouczenie

   Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

   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.

Z up. Wojewody Śląskiego

Iwona Andruszkiewicz
Wydział Nadzoru Prawnego - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
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