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Uchwała Nr XXX/215/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/204/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia 
dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób 

z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 ust. 1, ust. 3, ust. 4, 
ust. 5 i ust. 6 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 
2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób niesamodzielnych: osób starszych 
lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

W dniu 11 stycznia br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu przez Wojewodę Opolskiego 
postępowania nadzorczego względem uchwały Nr XXIX/211/2020, w której określono utratę mocy przez 
uchwałę Nr XXVIII/204/2020 dotyczącą utworzenia mieszkań chronionych. Jako przyczynę podano 
zakwalifikowanie uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego, podczas gdy w ocenie nadzoru jest to 
akt kierownictwa wewnętrznego niepodlegający publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. W związku z tym Wójt Gminy wycofała wniosek o publikację w Dzienniku, 
a po przeanalizowaniu stanu prawnego i faktycznego, skierowała do Rady projekt uchwały uchylającej 
uchwałę XXIX/211/2020, który został przyjęty przez Radę. 

Wobec powyższego uchwała Nr XXVIII/204/2020 nie została w sposób skuteczny wyeliminowana 
z obrotu prawnego.
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