Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia
26 maja 2021 r. znak: NPII.4131.1.525.2021
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 26 maja 2021 r. znak:
NPII.4131.1.525.2021 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/406/2021 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla miasta Jaworzna na lata 2021-2030.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
W dniu 27 maja 2021 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające
nieważność uchwały Nr XXXI/406/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jaworzna na lata
2021-2030. Organ nadzoru uznał, iż Rada Miejska podejmując przedmiotową uchwałę nie ustaliła ram
finansowych Strategii. Zawarte w części IV Strategii zapisy określające ramy finansowe, organ
nadzoru uznał za ogólnikowe i nie wskazujące wymiernych wartości. W ocenie ogranu nadzoru
strategia jako dokument planistyczny, powinna zawierać m.in. planowaną kwotę środków, która będzie
przeznaczona na realizację Strategii w latach 2021-2030. W dniu 14 maja 2021 r. zostały przekazane
do organu nadzoru wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, wskazujące m.in. na fakt, że próby
określenia procentowo lub kwotowo ram finansowych, nie przynoszą oczekiwanych skutków, gdyż
wielkości te szybko się dezaktualizują i nie mają praktycznego znaczenia. Zatem określenie kwot
przeznaczonych na konkretne zadania, w dłuższej perspektywie czasowej nie jest możliwe. Organ
nadzoru nie podzielił jednak stanowiska Gminy wyrażonego w przedmiotowej sprawie i uznał, że
uchwała została podjęta z naruszeniem obowiązującego prawa, co skutkuje jej nieważnością.
W związku z powyższym, korzystając z przysługującego gminie prawa do złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach opracowano projekt uchwały w przedmiotowej
sprawie.

Jaworzno, 1 czerwca 2021 r.

Zatwierdził: wz. Naczelnika - Ilona Barańczyk - Kierownik Referatu Polityki Społecznej w Wydziale
Zdrowia
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