
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.43.2021.AA 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378) 

stwierdzam nieważność 

§ 1. ust. 2 uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo, w zakresie wyrazów: 

i działa w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Świdwinie. 

Uzasadnienie  

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Gminy Świdwin podjęła uchwałę Nr XXIV/186/2020 w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo. 

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła ona w dniu 11 stycznia 2021 r. 

Mocą tego aktu, organ stanowiący Gminy Świdwin postanowił o utworzeniu ośrodka wsparcia pod nazwą: 

Klub „Senior+”. 

 Przepisy ustawy o pomocy społecznej1) wskazują, że osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku 

wsparcia (art. 51 ust. 1 ustawy), ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego 

pobytu (art. 51 ust. 2 tego aktu). Dalej, ustawodawca w art. 111a ust. 1 ww. ustawy przewidział, które jednostki 

pomocy społecznej mogą zostać połączone i funkcjonować w jednej strukturze. I tak, gmina może połączyć: 

1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

1a) centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych 

z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych. 

 W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia działa w strukturze odpowiednio 

ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub domu pomocy społecznej (art. 111a ust. 2). 

 Bez wątpienia, taką jednostką organizacyjną pomocy społecznej – ośrodkiem wsparcia – jest 

utworzony na mocy uchwały Nr XXIV/186/2020 Klub „Senior+” z siedzibą w Cieszeniewie 

 Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że ustawodawca w sposób celowy wyodrębnił różne rodzaje 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kierując się specyfiką zadań, które realizują, różnymi 

 
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.). 
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standardami usług oraz potrzebami świadczeniobiorców korzystających z danych usług. Łączenie jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej zasadne jest jedynie wówczas, gdy nie tylko jest to uzasadnione 

ekonomicznie, ale również jest to uzasadnione merytorycznie i daje gwarancję realizacji zadań zgodnie 

obowiązującymi standardami (chroniącymi osoby wymagające wsparcia), a nie spowoduje negatywnych 

konsekwencji dla świadczeniobiorców pomocy społecznej. Co istotne, ustawodawca uznał, że jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej w postaci ośrodka wsparcia może zostać połączona z ośrodkiem pomocy 

społecznej, centrum usług społecznych lub domem pomocy społecznej. 

 Ustawa o pomocy społecznej w przepisie art. 111a zawiera regulacje wskazujące, które konkretnie 

jednostki pomocy społecznej można łączyć z ośrodkami wsparcia. 

 Reasumując, biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej rozważania, w ocenie organu nadzoru, Klub 

„Senior+” – czyli ośrodek wsparcia utworzony na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nie może działać 

w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Świdwinie, bowiem urząd gminy nie jest ośrodkiem pomocy 

społecznej, centrum usług społecznych, czy też domem pomocy społecznej. 

  

 W tym stanie rzeczy, konieczne i w pełni uzasadnione jest stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 uchwały 

Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 

pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo, w zakresie wyrazów: i działa w ramach struktury 

organizacyjnej Urzędu Gminy w Świdwinie. 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. 

Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia. 

   
wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

Marek Subocz 

WICEWOJEWODA  
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