
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.116.2015.KK 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 30 września 2015 r. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

§ 10. ust. 2 Statutu Domu Dziecka w Pawłówce stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/58/15 Rady 

Powiatu w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie statutu Domu Dziecka w Pawłówce. 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Powiatu w Suwałkach podjęła uchwałę nr VIII/58/15 w sprawie statutu 

Domu Dziecka w Pawłówce, która w dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynęła do organu nadzoru. 

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów Statutu stanowiącego załącznik do wskazanej wyżej 

uchwały zostało podjętych z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym 11 września 2015 r. wszczęte 

zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności. 

Rada Powiatu regulując w Rozdziale 4 Statutu sprawy dotyczące organów i struktury organizacyjnej 

Domu Dziecka, w § 10 ust. 2 zawarła zapis, zgodnie z którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Suwałkach wydaje skierowanie do Placówki w porozumieniu z dyrektorem Placówki. 

Zapis ten jest sprzeczny z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). Przepis ten bowiem 

stanowi, iż dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej albo do regionalnej placówki 

opiekuńczo – terapeutycznej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. 

Rada Powiatu jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego 

granicach, stąd też niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego lub z jego przekroczeniem. 

Stwierdzone przez organ nadzoru uchybienie należało zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa, 

skutkujące stwierdzeniem nieważności § 10 ust. 2 załącznika do uchwały nr VIII/58/15. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Powiatowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty 

jego doręczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 września 2015 r.

Poz. 3077
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