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3783
ZARZĄDZENIE NR 35/2009 STAROSTY SZAMOTULSKIEGO
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w2009 r. w nowopowstałej
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „KANAAN”, z siedzibą pod adresem: ul. Lipowa 27,
64-500 Szamotuły
Na podstawie art. 86 ust. 7a w zw. z art. 60 ust. 4
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze
zmianami), ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo — Wychowawczej „KANAAN” z siedzibą pod adresem: ul. Lipowa
27, 64-500 Szamotuły na kwotę 2.750,70 zł (słownie:

dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 70/100)
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
(-) Paweł Kowzan

3784
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I-8.0911-81/2009
z dnia 4 listopada 2009 r.
Działając na podstawie przepisu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
orzekam
nieważność uchwały Nr XL/215/09 Rady Powiatu
Obornickiego z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr
XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 120, poz. 36) zmienionej uchwałą
nr XXVI/169/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia
16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 207, poz. 5160).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XL/215/09 Rady Powiatu Obornickiego z
dnia 6 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Powiatu Obornickiego Nr XXXIV/180/01 z dnia
28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na
wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali (Dz.
Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 120,
poz. 36) zmienionej uchwałą nr XXVI/169/04 Rady
Powiatu Obornickiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/180/01 z dnia 28
sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali (Dz. Urz.

Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 207, poz.
5160), została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 12 października 2009 r.
Powyższą Uchwałę podjęto na podstawie przepisu
art. 12 pkt 1 oraz pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 zpóźn. zm.
W §1 przedmiotowej uchwały wskazano, iż uchyla się §14 uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr
XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub
dzierżawców tych lokali zmienionej następnie uchwałą nr XXVI/169/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia
16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali. Ww. §14 stanowi, że w sytuacji gdy w ciągu jednego roku począwszy od pierwszej
transakcji a skończywszy na ostatniej zostaną wykupione wszystkie lokale w budynku składającym się z
więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, 30% realnych
wpływów ze sprzedaży mieszkań w danym budynku
przekazuje się jednorazowo na rzecz wspólnoty mieszkaniowej funkcjonującej na tej nieruchomości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji lub remontów. Wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest
przekazać Zarządowi Powiatu Obornickiego w nieprzekraczalnym terminie 1 - go roku licząc od dnia przekazania szczegółowe rozliczenie z wykorzystania ww.
dotacji. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu otrzymanych środków przez wspólnotę do budżetu Powiatu Obornickiego. W §3 zapisano, że uchwała
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podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem
wejścia w życie uchwały Rady Powiatu Obornickiego
Nr XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali zmienionej (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2001 r., Nr 120, poz. 36).
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r., Nr
68, poz. 449) akty normatywne, zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu
dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Art. 5 ww. ustawy stanowi z kolei, iż przepisy art.
4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.
Mając jednakże na uwadze fakt, iż uchylenie takiego
przepisu z mocą wsteczną począwszy od dnia wejścia
w życie pierwotnej wersji uchwały Rady Powiatu Obornickiego, tak jak zapisano to w treści badanej uchwały, spowodowałoby negatywne skutki finansowe dla
wspólnot mieszkaniowych, zobowiązanych w takiej

Poz. 3784, 3785

sytuacji do zwrotu udzielonych dotacji, to zapis taki w
ocenie organu nadzoru jest niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wejście w życie kwestionowanego zapisu, wbrew
zasadzie lex rerto non agit, w ocenie Wojewody Wielkopolskiego stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego i wypełnia negatywną przesłankę wskazaną przez ustawodawcę w art. 5 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych, która została powołana w uzasadnieniu przedmiotowej uchwały. Stwierdzenie nieważności
zapisu w §3 w sprawie wejścia w życie badanej uchwały pociąga za sobą konieczność orzeczenia nieważności
całej uchwały z uwagi na brak wyraźnego wskazania
od jakiego momentu jej zapisy staja się obowiązujące.
Brak bowiem takiego wyraźnego wskazania pociąga za
sobą, w ocenie organu nadzoru konieczność wyeliminowania całej uchwały z obrotu prawnego.
Uwzględniając powyższe niniejsze rozstrzygnięcie
jest w pełni uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni
od daty jego doręczenia.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

3785
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Na podstawie art. 183, w związku z art. 194 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
1. W okręgu wyborczym Nr 5 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego
PIOTRA SIKORY
z listy Nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr
XXXIV/233/09 z dnia 29 września 2009 r.)
2. Na miejsce powyższego radnego wstępuje
ADAM MARIAN PAZUREK

z listy Nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci kandydat,
który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie
utracił prawa wybieralności.
(uchwała Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr XXXV/241/09 z dnia 27 października 2009 r.)
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz
Wyborczy w Pile
(-) Anna Kulczewska-Garcia

