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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.141.2016
WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO
z dnia 18 maja 2016 r.
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446)
stwierdzam nieważność § 10 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini.
Uzasadnienie
Rada Gminy Płoskinia na sesji w dniu 22 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie.
Przedmiotem uchwały jest uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini, stanowiący
jej załącznik.
W § 10 ust. 5 Statutu, Rada postanowiła, że
na wniosek Kierownika Ośrodka, Wójt Gminy może
upoważnić pracowników Ośrodka do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji, o których mowa w § 7,
jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.
W doktrynie statut określa się jako "zbiór samoistnych przepisów powstających z delegacji ustawowej,
a regulujący zadania, strukturę, wreszcie sposób działania instytucji lub organizacji”.
Statut określa zatem wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania danego podmiotu. W ocenie
organu nadzoru postanowienie, określające kompetencje wójta gminy, o których mowa w § 10 ust. 5 Statutu,
nie stanowi materii podlegającej uregulowaniu w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej, nie odnosi się
bowiem ono ani do wewnętrznej organizacji Ośrodka, celów, zakresu, czy też sposobu jego działania.
Wprowadzenie zatem powyższego postanowienia stanowi przekroczenie kompetencji i w konsekwencji
działanie Rady Gminy Płoskinia bez podstawy prawnej. Należy jednocześnie wskazać, iż kompetencje wójta,
przewidziane w kwestionowanym § 10 ust. 5 Statutu, wynikają wprost z przepisów ustawowych, w tym
w szczególności z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, czy art. 178 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Ponadto należy podkreślić, iż w świetle stanowiska doktryny i judykatury, wprowadzanie do aktów prawa
miejscowego regulacji przewidzianej w akcie wyższego rzędu, stanowi istotne naruszenie prawa.
W związku z powyższym, należało rozstrzygnąć jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
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