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UCHWAŁA NR XLI/263/2010
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 10 czerwca 2010 r.

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, 
poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/151/08 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 14, poz. 591). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Uzasadnienie

Rada Gminy Marianowo w dniu 18 grudnia 2008 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/151/08 w sprawie upoważnienia 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 14, poz. 591). 
Przedmiotową uchwałą upoważniono Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do 
podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 roku 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 14 lutego 
2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 ze zm.). 

W art. 2 pkt 9 i 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawodawca zdefiniował pojęcie organu 
właściwego dłużnika i wierzyciela. Organem tym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego bądź osoby uprawnionej. Ustawa reguluje kwestię udzielania 
upoważnień do wykonywania zadań objętych jej zakresem przedmiotowym oraz zakresu tych uprawnień. 
Stosowanie bowiem do zapisu art. 12 ust. 1 ustawy, postępowania w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela. Z ust. 2 tego artykułu wynika, że organ właściwy 
wierzyciela może upoważnić swego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub 
innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub 
innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także 
do wydawania w tych sprawach decyzji. Z kolei, zgodnie z art. 4 ust. 1 omawianej ustawy, do zadań organu 
właściwego dłużnika należy przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie od dłużnika oświadczenia 
majątkowego. Stosowanie zaś do art. 4 ust. 3 ustawy do wykonania powyższych czynności są uprawnieni 
upoważnieni pracownicy organu właściwego dłużnika. Ponadto organ właściwy dłużnika może upoważnić do 
wykonywania tych czynności kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, 
a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 
Zatem, jak wynika z powyższego, przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznały 
kompetencje do realizowania jej zadań organowi wykonawczemu gminy i w sposób odmienny niż przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym unormowały kwestię udzielania upoważnień do wykonywania tych zadań. 

Reasumując, należy stwierdzić, że przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowią lex 
specjalis w stosunku do ustawy o samorządzie gminnym i wyłączają jej stosowanie. Zgodnie z orzecznictwem 
sądowo – administracyjnym, uchwały organów stanowiących gmin w sprawie upoważnienia kierowników 
ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania 
w tych sprawach decyzji administracyjnych są sprzeczne z art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, albowiem na mocy tychże uchwał przeniesione zostają kompetencje przynależne 
wyłącznie organowi wykonawczemu gminy na inny organ. W związku z powyższym wnosi się o podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 


