
UCHWAŁA Nr  262/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 30 czerwca 2010r. 

 
uchylająca uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r.  
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 
 

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146) 

 
  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1.  Uchyla się uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 

2009r. w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 262/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 czerwca 2010r. uchylającej 
uchwałę Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie 
upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 
 

Uchwałą Nr 202/2009 z dnia 29 września 2009r. Rada Miejska w Jastrowiu udzieliła 
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu upowaŜnienia  
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie 
podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia  
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 
7 ze zm.). 
 Wymieniona uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z 2009r. Nr 214 z dnia 4 grudnia 2009r. pod poz.3691. 
 Organ nadzoru Wojewoda Wielkopolski w maju br. poinformował o zmianie 
stanowiska w sprawie dłuŜników alimentacyjnych powołując się na wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2010r. sygn. akt I OSK 948/09.  

W świetle powołanego wyroku przepis art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) nie moŜe stanowić dla 
rady gminy podstawy do podjęcia uchwały o upowaŜnieniu kierownika ośrodka pomocy 
społecznej do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych. 

NSA uznał, Ŝe organ stanowiący gminy nie jest uprawniony do przekazania w trybie 
przepisu art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym  kompetencji przynaleŜnych ustawowo 
organowi właściwemu dłuŜnika, jak i organowi właściwemu wierzyciela. 

W świetle ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przedmiotowe 
kompetencje przynaleŜą właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).  

Wojewoda Wielkopolski zajął obecnie stanowisko odpowiadające wykładni 
dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny.  

Zmiana dotychczasowego stanowiska oznacza, Ŝe kompetencje w zakresie 
postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych mogą być realizowane przez kierownika 
ośrodka pomocy społecznej, jednakŜe wyłącznie na podstawie upowaŜnienia udzielonego 
przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 

Z powyŜszych względów zachodzi zatem konieczność uchylenia uchwały 
upowaŜniającej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie 
podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych określonych w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 

Z dniem wejścia w Ŝycie przedmiotowej uchwały Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
udzieli Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
upowaŜnienia do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych. 

 
 


