
Projekt  

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 21 lutego 2018 r. 

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na 

Uchwałę Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. Nr 

1875 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.Rada Gminy Łubniany wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedź na 

skargę Wojewody Opolskiego na Uchwałę Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. 

2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łubniany, zobowiązując go do 

przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Opolu. 

§ 3. Udziela się pełnomocnictwa procesowego mecenas Agnieszce Szot do reprezentowania Rady Gminy 

Łubniany w postępowaniu przed sądem administracyjnym w niniejszej sprawie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 21 lutego 2018 r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Opolu 
ul. Kośnego 70 
45-372 Opole 

 
     Skarżący: Wojewoda Opolski 
       ul. Piastowska 14 
       45-082 Opole 
      
     Strona przeciwna: 
       Gmina Łubniany 
       ul. Opolska 104 

       46-924 Łubniany 
NIP 9910344913 

reprezentowana przez: 
Agnieszkę Szot – adwokata 
Kancelaria Adwokacka  
Adwokat Agnieszka Szot 
ul. Grunwaldzka 1 lok. 4 
45-054 Opole 

 
ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ 

 
Działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), przekazując 
skargę Wojewody Opolskiego z dnia 26.01.2018 r. na uchwałę nr XXIX/199/17 Rady Gminy 
Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łubnianach, która wpłynęła do Urzędu Gminy Łubniany w dniu 31.01.2018 r., 
wraz z odpowiedzią na skargę oraz załącznikami, wnoszę o: 
 

1. oddalenie w/w skargi Wojewody Opolskiego z uwagi na jej bezzasadność,  
2. z ostrożności procesowej, w przypadku uznania skargi Wojewody Opolskiego za 

zasadną, wnoszę o ograniczenie rozstrzygnięcia do wskazania, iż uchwałę wydano z 
naruszeniem prawa lub stwierdzenia nieważności uchwały jedynie w części, tj. w 
zakresie § 4 zaskarżonej uchwały Rady Gminy Łubniany. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
 Rada Gminy Łubniany w dniu 26.06.2018 r. podjęła uchwałę XXIX/199/17 w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. Zgodnie z § 1 uchwały 
uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach w brzmieniu jak w 
załączniku do uchwały. W § 2 uchwały określono, że załączony do uchwały statut zastępuje 
dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach wprowadzony 
Uchwałą nr II/12/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30.11.1998 r. Na mocy § 3 wykonanie 
uchwały powierzono Wójtowi Gminy Łubniany. Z kolei w § 4 uchwały określono, iż uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

Id: 10A07E81-D97D-409D-8C2F-DB074E5BA964. Projekt Strona 2



Na powyższą uchwałę skargę złożył organ nadzoru, tj. Wojewoda Opolski, wnosząc o 
stwierdzenie nieważności uchwały w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa. 
Skarżący zarzucił, że nadanie uchwale rangi aktu prawa miejscowego w sposób istotny 
narusza prawo, tj. art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1523). W ocenie Wojewody 
Opolskiego zaskarżona uchwała nie zalicza się do kategorii aktów prawnych, które podlegają 
ogłoszeniu. 

 
Z powyższym stanowiskiem nie zgadza się Gmina Łubniany, gdyż zaskarżona uchwała 

nie narusza wskazanego w skardze przepisu prawa. 
 
Nie sposób uznać za zasadne twierdzenie Wojewody Opolskiego, iż zaskarżona uchwała 

– z uwagi na brak normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz brak regulacji praw i 
obowiązków podmiotów znajdujących się na zewnątrz administracji – nie jest aktem prawa 
miejscowego, a więc nie podlega ogłoszeniu. 

 
Strona przeciwna stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zaskarżona uchwała 

stanowi akt prawa miejscowego, który powinien być ogłoszony na podstawie art. 13 pkt 2) 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest bowiem 
instytucją gminną, czyli gminną jednostką organizacyjną, szczególnego rodzaju, której 
zadaniem jest realizacja wynikających z przepisów prawa kompetencji o charakterze 
publicznym, tj. ogólnie dostępnym dla społeczności lokalnej, odróżniającym ją od instytucji 
prywatnych. W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyrażone w wyroku z dnia 20.03.2009 r., II OSK 1526/08, iż „już tylko ta okoliczność 

przemawia za tym, że uchwała rady gminy regulująca organizację takiej jednostki w 
drodze nadania jej statutu i określenia jego treści ma normatywny charakter jako akt 

prawa miejscowego, podlegający publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym”. 
Powyższy pogląd NSA należy uznać za utrwalony i powszechnie aprobowany w orzecznictwie 
sądów administracyjnych (por. wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Opolu 
z dnia 10 stycznia 2011 r., II SA/Op 459/10; wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
8 listopada 2012 r., II OSK 2013/12; wyr. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 
listopada 2012 r., II OSK 2014/12; wyr. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 
dnia 16 listopada 2017 r., II SA/Ol 812/17). Analogiczna sytuacja, jak w niniejszym 
postepowaniu, miała miejsce w sprawie rozstrzyganej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Olsztynie, który w wyroku z dnia 11.01.2011 r., II SA/Ol 984/10 wskazał: „(…) uchwała 

rady gminy regulująca organizację takiej jednostki w drodze nadania jej statutu i 
określenia jego treści (a także zmiana statutu), ma charakter normatywny jako akt 

prawa miejscowego. Adresatami norm ujętych w statucie gminnej jednostki pomocy 
społecznej są nie tylko podmioty wewnętrzne, usytuowane w ramach tej struktury 

administracji publicznej, lecz również określona społeczność lokalna. Zatem, akt ten ma 
charakter prawa miejscowego i nie jest tylko aktem wewnętrznym. Przeciwne rozumienie 
powyższej regulacji pozostaje w sprzeczności z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 
statuującym akty z zakresu organizacji urzędów i instytucji gminnych jako akty prawa 
miejscowego.” 

W niniejszej sprawie warto podkreślić, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
szczególnego rodzaju jednostką budżetową, która realizuje zadania ogólnie dostępne dla 
społeczności lokalnej. Postanowienia statutu rzutują na realizację publicznych praw 
podmiotowych oraz wskazują na możliwość podejmowania przez Dyrektora GOPS, z 
upoważnienia Wójta Gminy, decyzji wobec obywateli i innych podmiotów w sprawach objętych 
przedmiotem działania jednostki. Poza tym, adresatem działań GOPS są wszyscy uprawnieni 
do korzystania z pomocy społecznej udzielanej przez tą jednostkę. Z powyższych przyczyn 
organizacja GOPS nie powinna być umieszczona w akcie normatywnym typu wewnętrznego. 
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 Z uwagi na powyższe okoliczności, w ocenie strony przeciwnej zaskarżona uchwała nie 
narusza przepisów prawa i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Niemniej jednak, z ostrożności procesowej – w razie uznania skargi Wojewody Opolskiego za 
zasadną – strona przeciwna podnosi, że ewentualne naruszenie przepisów prawa było 
nieistotne i nie uzasadnia stwierdzenia nieważności uchwały. W takim wypadku zasadne 
byłoby jedynie wskazanie, że uchwałę przyjęto z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4 ustawy o 
samorządzie gminnym). Według Gminy Łubniany zawarcie w przedmiotowej uchwale 
przepisu regulującego ogłoszenie uchwały o przyjęciu statusu GOPS w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym, nie może być zaliczone do istotnych naruszeń przepisów prawa, 
gdyż nie godzi w interesy prawne, uprawnienia lub kompetencje żadnego podmiotu.  

W ślad za uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 
z dnia 16.04.2009 r., sygn. akt II SA/Bd 50/09 strona przeciwna zwraca uwagę, iż w 
judykaturze sądowej i doktrynie przyjęto, że nieistotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 
ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym to naruszenie mało znaczące, nie dotyczące istoty 
zagadnienia będącego przedmiotem regulacji. Do istotnych zaś naruszeń prawa skutkujących 
nieważnością uchwały zaliczono naruszenie przepisów prawa ustrojowego, przepisów 
wyznaczających kompetencję do podjęcia uchwały, brak podstawy prawnej do podjęcia 
uchwały lub podjęcie uchwały wykraczającej poza granice upoważnienia ustawowego, 

naruszenie przepisów prawa materialnego rzutujące na treść przepisów uchwały oraz 
naruszenie przepisów regulujących procedurę podjęcia uchwały. Skład Sądu orzekający w 
niniejszej sprawie stanowisko to podziela. 

Dalej należy zaznaczyć, że kwestionowany przez organ nadzoru zakres regulacji nie 
uzasadnia stwierdzenia nieważności uchwały w całości, lecz – o ile w ogóle (strona przeciwna 
stoi na stanowisku, iż brak jest do tego podstaw) – nieważnością dotknięta mogłaby być tylko 
kwestionowana część przepisów uchwały, tj. § 4. 

 
Na marginesie strona przeciwna podnosi, że na terenie innych województw statuty 

gminnych (miejskich) ośrodków pomocy społecznej publikowane są jako akty prawa 
miejscowego, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i 
niejednokrotnie uchwały organów gminy w tym przedmiocie są zaskarżane przez wojewodów z 
tego względu, że – wbrew w/w przepisom – nie zostały one ogłoszone. 
 
 Przytoczona w niniejszej odpowiedzi argumentacja, wraz z powołanym orzecznictwem 
sądów administracyjnych przemawia za oddaleniem skargi Wojewody Opolskiego w całości. 
Zaskarżona uchwała odpowiada prawu i – jako prawidłowa – w całości winna ostać się 
w obrocie prawnym. 
 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum odpowiedzi na skargę. 
 
 
 
Załączniki: 

1. uchwała nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach wraz z 
załącznikiem, 

2. skarga Wojewody Opolskiego z dnia 26.01.2018 r., znak PN.III.4131.5.4.2018.AB, 
3. uchwała nr __________ Rady Gminy Łubniany z dnia __________, 
4. pełnomocnictwo, 
5. odpis niniejszej odpowiedzi na skargę wraz z załącznikami. 
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