DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia czwartek, 12 września 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Zaborniak Marcin Jacek

Poz. 4412

Data: 12.09.2019 14:09:43

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.290.2019
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 4 września 2019 r.
Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U.
2018, poz. 1457 ze zm.), dalej ustawy
STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ
§ 3. w Rozdziale 1 i § 7 w Rozdziale 4 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów stanowiącego załącznik do uchwały Nr V(55)2019 Rady
Gminy Dynów z dnia 31 lipca 2019 r.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 31 lipca 2019 r. Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę Nr VIII(55)2019 w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dynów. Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu 6 sierpnia 2019 r.
Organ nadzoru przeprowadził szczegółowe postępowanie wyjaśniające i uznał, że niektóre zapisy
przedmiotowej uchwały są niezgodne z prawem.
W myśl art. 90f ust. 4, 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 ustalenia wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;
2) formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na
terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
Analiza treści art. 90f ustawy prowadzi do stwierdzenia, iż określając materię, jaką pozostawiono do
uregulowania w drodze uchwały radzie gminy, wyznacza on granice upoważnienia ustawowego. O ile
jednak w zakresie przedmiotowym nie tworzy on zamkniętego katalogu elementów kształtujących treść
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które winny być w regulaminie
ujęte, o tyle użyte w nim wyrażenie "w szczególności" wskazuje na to, iż uchwalany regulamin
obligatoryjnie musi obejmować wszystkie kwestie określone w art. 90f ustawy. Należy podkreślić, iż
udzielona radzie norma kompetencyjna ma charakter otwarty, rada bowiem uchwala regulamin,
uwzględniając w szczególności elementy wymienione w pkt 1-4. Rada może zatem unormować także
inne sprawy. Nie oznacza to jednak dowolności w zakresie ustalania regulaminu udzielania pomocy
materialnej. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby
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nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat
zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych
przepisów regulujących daną dziedzinę.
Na tle powyższego, dokonując kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, uznać należy,
że niektóre zapisy regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dynów podjęte zostały z istotnym naruszeniem prawa.
Rada w § 3 Rozdziału 1 regulaminu uzależniła przyznanie stypendium szkolnego oraz ustalenie jego
wysokości od wysokości środków własnych przyznanych na ten cel, dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa oraz liczby uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego. W art. 90d
ust. 9 ustawy ustawodawca określił minimalną i maksymalną wysokość zasiłku szkolnego. Natomiast
zależność wysokości udzielanej pomocy materialnej od środków budżetowych wynika bezpośrednio
z art. 90b ust. 1 ustawy, który stanowi, że uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.
Ponad to należy wskazać, że art. 90d ust. 1 i ust. 9 ustawy określa przesłanki jakimi należy się
kierować przyznając zasiłek szkolny, są to: trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.
Z uwagi na powyższe zapis § 3 w Rozdziale 1 Regulaminu stanowi istotne naruszenie prawa
materialnego tj. art. 90d ust. 9, ponieważ wskazany przepis w żaden sposób nie uzależnia wypłaty
stypendium od m.in. wysokości przyznanej gminie dotacji celowej, czy faktu jej przyznania.
Dodatkowo wskazuje się, że w § 7 Regulaminu Rada Gminy Dynów powtórzyła zapisy art. 90o
ust. 4 i ust. 1 ustawy. Organ nadzoru zauważa, iż powtarzanie regulacji ustawowych bądź ich
modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może prowadzić do odmiennej czy sprzecznej
z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony, czy
zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały w której go zamieszczono, co
może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Ze stanowiskiem takim
koresponduje §118 w związku z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908), zgodnie
z którym w aktach prawa miejscowego nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów
międzynarodowych i rozporządzeń. Akt prawa miejscowego jest aktem normatywnym o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym, z czego wynika prawo, jak i obowiązek wprowadzenia norm władczych
o charakterze autonomicznym, wielokrotnego zastosowania, skierowanych do nieokreślonej liczby
adresatów.
Uchwała w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów służy
wprowadzeniu określonych rozwiązań w ramach przypisanych organowi administracyjnemu
kompetencji i nie pełni celów informacyjnych dla jej adresatów odnośnie już istniejących unormowań.
Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej
za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy
prawa miejscowego (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn.
akt: II SA/Ka 1831/02, niepubl., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2002 r.,
sygn. akt: II SA/Ka 508/02, niepubl.). Jednocześnie w wyroku z dnia 10 listopada 2009 r. sygn.
akt II OSK 1256/09 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wprowadzenie do uchwały przepisów
ustawowych powoduje nieważność takich zapisów uchwały.
Mając na uwadze powyższe, należało stwierdzić, iż przedmiotowa uchwała narusza wskazane
w rozstrzygnięciu obowiązujące przepisy prawa, dlatego też nie można uznać, że przedmiotowe zapisy
powyższej uchwały są zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.
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Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w terminie 30 dni od jego otrzymania.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
DYREKTOR WYDZIAŁU PRAWNEGO I NADZORU
Mariusz Jabłoński

