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Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 16:30

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczania przez szkoły
średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 241, art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.); Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu w Oświęcimiu po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 11 października 2019 r.
przez Panią xxxx xxxxx
postanawia uznać wniosek za bezzasadny.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącej wniosek o sposobie jego załatwienia,
powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały …../…../….
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia ………………………

Uzasadnienie
W dniu 11.10.2019 r. na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu wpłynął wniosek w sprawie
możliwości wprowadzenia wypożyczania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat
Oświęcimski, podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny. Przewodniczący
Rady Powiatu pismem z dnia 16.10.2019 r. przekazał wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wnioskodawczyni podnosiła we wniosku fakt, że absolwenci szkół ponadpodstawowych nie mają
możliwości nabycia podręczników używanych z uwagi na zmianę podstawy programowej, w związku z czym
rodzice zmuszeni są do zakupu nowych kompletów, co na jedno dziecko stanowi wydatek rzędu ponad 1000 zł.
Oświęcimska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. 2019 r. poz. 1390) oraz uchwałę Nr XXXI/607/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia
22 lutego 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 1554). Na podstawie obu aktów osobom
posiadającym status dużej rodziny przysługują określone ulgi wśród których brak jest możliwości
wypożyczenia podręczników dla uczniów. Powyższe podyktowane jest szeregiem okoliczności prawnych.
Po pierwsze ww akty prawne adresowane są do samorządów gminnych. Oznacza to, że ww ustawa,
a także uchwała nie ma zastosowania do instytucji podległych innym samorządom, w tym do szkół głównie
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.
Po drugie Powiat Oświęcimski działa na podstawie i w granicach prawa, co oznacza że powiat
jako jednostka publiczna nie ma możliwości realizowania innych zadań niż te, które wynikają z ustawy.
W przeciwieństwie do podmiotów prawa prywatnego, np. prywatnych przedsiębiorców, powiat
nie może podjąć decyzji o dobrowolnym przystąpieniu do programu Oświęcimskiej Karty Dużej Rodziny,
gdyż wiąże się to ze znacznymi wydatkami, które muszą mieć swoje pokrycie w obowiązujących przepisach
i wynikać z zadań realizowanych przez powiat.
W związku z powyższym w obecnym stanie prawnym brak jest możliwości udzielania pomocy
przez powiat w formie wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Podkreślenia wymaga fakt, że zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez gminy. Pomoc ta wynika
więc ze szczególnej podstawy prawnej, a jej ograniczenie podmiotowe (tylko gminy) oraz przedmiotowe
(tylko szkoły podstawowe), potwierdza jej szczególny charakter.
Na marginesie należy podkreślić, że udzielanie pomocy materialnej mieszkańcom Gminy Miasto
Oświęcim, w tym także na zakup nowych podręczników do szkół ponadpodstawowych, należy do zadań
własnych gminy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizuje zadanie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty, przyznając
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stypendium szkolne m.in. na zakup podręczników. Przyznanie stypendium zależne jest jednak od dochodu
rodziny.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 16 października i 12 listopada 2019 r.,
po dokonaniu przedmiotowej analizy wniosku, zasięgnięciu opinii naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz radcy prawnego uznała, że obowiązujące
przepisy prawa nie umożliwiają organowi stanowiącemu (Radzie Powiatu w Oświęcimiu) podjęcia działań
mających na celu stworzenie programu wypożyczania i udostępniania podręczników oraz materiałów
edukacyjnych w odniesieniu do uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadpodstawowych. W związku
z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanawia uznać ww wniosek za bezzasadny i przedkłada
Radzie Powiatu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w treści, jak wyżej.
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