
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.549.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 25 października 2019 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, 

poz. 506 ze zm.) stwierdzam nieważność § 3 uchwały Nr XIII/214/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 

2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

„Dworek” z filią w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania 

statutu. 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 30 września 2019 r., Rada Miasta Olsztyna powołując się m.in. na art.12 ust.1 

pkt 2  i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), 

art. 1  ust. 1, art. 9 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U   

z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), art.18 ust.1 pkt 5, art. 51a ust. 1 i ust. 2 oraz 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507), podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia z dniem 

1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Dworek” z filią pod nazwą  Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Dworek” z filią (…) z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jacka Kuronia 16 oraz siedzibą filii przy 

ulicy Królowej Jadwigi 4. 

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 października 2019 r. 

W opinii organu nadzoru, przepis uchwały wskazany w sentencji rozstrzygnięcia, podjęty został z rażącym 

naruszeniem prawa. 

W § 3 uchwały, Rada Miasta Olsztyna wskazała, iż pracownicy dotychczas zatrudnieni w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Olsztynie, których miejscem pracy jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” 

z filią z dniem 1 stycznia 2020 roku stają się pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Dworek” 

z filią, na zasadach określonych w art.23
1
 Kodeksu pracy.  

Zgodnie z delegacją wynikającą z art.12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tworząc jednostkę 

budżetową, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy 

stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. W związku z powyższym należy 

stwierdzić, iż Rada Miasta Olsztyna nie miała podstaw prawnych do określenia w przedmiotowej uchwale 

materii związanej z zatrudnieniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyodrębnieniu 

z dniem 1 stycznia 2020 r. Środowiskowego Domu Samopomocy. Rada Miasta Olsztyna w treści § 3 uchwały 

wykroczyła poza zakres przyznanego upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 12 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych, tym samym uzasadnione jest stwierdzenie nieważności ww. przepisu uchwały. Jednocześnie 

należy podkreślić, że zwierzchnikiem służbowym pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

jego dyrektor i to ten organ wraz z dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy podejmują ewentualne 

decyzje z zakresu prawa pracy w stosunku do wskazanych w kwestionowanym przepisie uchwały 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2019 r.

Poz. 5118



Mając powyższe na względzie należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

trzydziestu dni od daty jego otrzymania.  

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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