UCHWAŁA NR 250/XXVI/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody
Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę z dnia
21 sierpnia 2017 r. Wojewody Małopolskiego dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia
w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od
ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w części,
tj. w zakresie § 4 ust. 2 lit. g, §6 ust. 1 pkt 2 lit. g oraz ust. 2 pkt. 1 lit. f oraz §8 ust. 1 pkt. 3 załącznika do wyżej
wymienionej uchwały.
2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Starostę Nowosądeckiego do:
1) przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie,
2) występowania w imieniu Rady Powiatu Nowosądeckiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
3) udzielania pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Powiatu Nowosądeckiego osobom
posiadającym uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie
Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła w dniu 22 czerwca 2017 r. uchwałę Nr 240/XXIV/17 w sprawie
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
W dniu 28 sierpnia 2017 r. do Rady Powiatu Nowosądeckiego wpłynęła skarga Wojewody Małopolskiego
z dnia 21 sierpnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę
Nr 240/XXIV/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej o stwierdzenie jej nieważności
w części, tj. w zakresie § 4 ust. 2 lit. g, §6 ust. 1 pkt 2 lit. g oraz ust. 2 pkt. 1 lit. f oraz
§8
ust. 1 pkt. 3 załącznika do wyżej wymienionej uchwały.
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) organ którego działanie jest przedmiotem skargi,
(w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Powiatu Nowosądeckiego) przekazuje skargę sądowi wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku
nie zastosowania się do tego obowiązku, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi
grzywny (art. 55 ustawy).
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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