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PNIK-I.4131.229.2021

Rada Miejskiej
w Wieruszowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/256/2021
Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Wieruszów, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 1
marca 2021 r.

Uzasadnienie
Wątpliwości organu nadzoru budzą zapisy § 8 ust. 1 załącznika do uchwały, zgodnie z
którymi stypendium szkole szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoła, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) z urzędu.
Kwestie związane z tym, kto może wystąpić o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym zostały wprost uregulowane w art. 90n ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7
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września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.). Tym samym
Rada Miejska dokonała powtórzenia zapisów ustawy, z jednoczesną ich modyfikacją.
Jak przyjmuje się w judykaturze, dopuszcza się możliwość powtórzenia w akcie prawa
miejscowego zapisów ustawowych, o ile takie powtórzenie ma charakter dosłowny (wyrok
WSA w Poznaniu z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 1284/14). Należy zauważyć, że
organ dokonując w akcie prawa miejscowego zmiany czy modyfikacji przepisów ustawowych,
skutkujący tym, że zamierzona przez ustawodawcę treść przepisu straciłaby swoje pierwotne
znaczenie, to wówczas oznacza, że doszło do naruszenia prawa i to w stopniu rażącym (wyrok
WSA z Łodzi z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 94/18).
Powyższe uwagi dotyczą również postanowień zawartych w § 15 ust. 1 załącznika do
uchwały, który określa podmioty mogące wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku
szkolnego.
Wobec powyższego, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia,
proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia należy przesłać
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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