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UCHWAŁA NR 2/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 13 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXXI/220/09 Rady Gminy
Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łagów,
innych niş określone w ustawie o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań stwierdza:
niewaşność badanej uchwały z powodu
sprzeczności z art. 47, art. 221 ust. 2, ust. 3
i ust. 4 oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

UZASADNIENIE
Na podstawie badanej uchwały Rada Gminy Łagów
określiła tryb postępowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań
Gminy Łagów, innych niş określone w ustawie
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie,
sposób jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań.
Zgodnie z postanowieniami § 2 części normatywnej
badanej uchwały – „Wnioski o udzielenie dotacji na
realizację zadań publicznych powinny być złoşone
w terminie do dnia 15 paŝdziernika roku poprzedzającego rok budşetowy”.
W kolejnym paragrafie organ stanowiący Gminy
wymienił niektóre z elementów, jakie powinien zawierać wniosek.
Mając na uwadze przepisy art. 47 powołanej wyşej
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami
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uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

budşetowego podlegają zwrotowi do budşetu
w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Wzór wniosku, stanowiący załącznik Nr 1 do badanej uchwały – nazwany został ”Ofertą organizacji
pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
realizacji zadania publicznego (..) składaną na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.)” – co jest niezgodne z przepisami
art. 221 ust. 4 powołanej wyşej ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącymi o tym, şe tryb postępowania o udzielenie
dotacji na inne zadania niş określone w ustawie,
o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania
określa, w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie
dotacji i jej rozliczenia.

W § 12 ust. 2 wzoru umowy postanowiono, z kolei,
şe „W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole”.

W § 5 części normatywnej badanej uchwały organ
stanowiący postanowił, iş ”Warunkiem zlecenia
zadania i udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej
umowy przez Wójta Gminy Łagów z podmiotem
– wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby,
o których mowa w § 3 ust. 3”.
W ustępie 2 tego paragrafu – określony został natomiast wzór umowy (załącznik Nr 2 do badanej
uchwały) którego postanowienia są sprzeczne
z art. 221 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 251 ust. 1 i art. 252
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Mianowicie – w § 10 wzoru umowy zapisano, şe
„Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1
Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać
w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1
jako termin końcowy wykonania zadania”.
Zgodnie z przepisami art. 221 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
– termin wykorzystania dotacji nie moşe być dłuşszy
niş do dnia 31 grudnia danego roku budşetowego.
W § 10 ust. 2 wzoru umowy zapisano natomiast, şe
„Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz
z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego
w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy
Nr ..”.
Postanowienia te naruszają w istotny sposób przepisy art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, na podstawie których dotacje udzielone z budşetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku
10 8

Postanowienia te pozwalają na szeroką ich interpretację; nie moşna równieş wykluczyć sytuacji zwrotu
dotacji pobranych nienaleşnie lub w nadmiernej
wysokości, po rozwiązaniu umowy – w której postanowienia te, w istotny sposób naruszały będą przepisy powołanego wyşej art. 251 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz
art. 252 tej ustawy, w szczególności ust. 1 – na podstawie których dotacje udzielone z budşetu jednostki
samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem oraz pobrane nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi do
budşetu wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dnia od
dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa
w pkt. 1 lub pkt. 2.
Ponadto – w § 17 wzoru umowy – powołano się na
przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, która nie obowiązuje od stycznia
2006 roku.
W części normatywnej badanej uchwały – brak jest
postanowień dotyczących sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – co w istotny sposób
narusza przepisy powołanego wyşej - art. 221 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z którym tryb postępowania
o udzielenie dotacji na inne zadania niş określone
w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego
zadania określa, w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na
uwadze zapewnienie
jawności
postępowania
o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
Mając powyşsze na uwadze - Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanowiło
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze – słuşy Gminie
prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie, za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 6/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 13 stycznia 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), po zbadaniu uchwały
Nr XXXIII/232/2009 Rady Gminy Şagań z dnia
17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Şagań z dnia 28 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych dla
Gminy Şagań, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka
niewaşność badanej uchwały z powodu
naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449 ze zm.) w związku z art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
UZASADNIENIE
Rada Gminy Şagań uchwałą Nr XXXIII/232/09 na
sesji w dniu 17 grudnia 2009r. dokonała zmiany
w uchwale XXXII/227/09 z dnia 28 paŝdziernika
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała ta została przez organ stanowiący podjęta,
poniewaş
Kolegium
Izby
badając
uchwałę
Nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Şagań z dnia
28 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009r., uchwałą
Nr 218/2009 stwierdziło, iş w § 1 pkt. 1 uchwały Rada
Gminy ustaliła stawkę podatku od samochodu cięşarowego „od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie”
w kwocie 600zł, z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie.
Mianowicie określono stawkę podatku od środków
transportowych dla samochodów cięşarowych
o masie całkowitej równej 3,5 tony. Taki zapis
w sposób istotny naruszał normę prawną zawartą
w art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zgodnie
z którym to przepisem przedmiotem opodatkowania
podatkiem od środków transportowych podlegają
samochody cięşarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton.
Rada Gminy Şagań w § 1 badanej uchwały, określiła, iş „wprowadza się zmianę w § 1 pkt. 1 uchwały

Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Şagań z dnia 28 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek od środków transportowych dla Gminy Şagań poprzez zastąpienie zapisu od 3,5 tony do
5,5 tony włącznie – 600,00 zł zapisem powyşej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00zł”.
Rada Gminy w § 3 tej uchwały określiła równieş, iş
uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w şycie
z dniem 1 stycznia 2010r. Takie określenie terminu
wejścia w şycie uchwały będącej w świetle unormowań art. 40 ust. 1 cyt. wyşej ustawy o samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego narusza
obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
Zgodnie z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym
zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego
określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz.449 ze zm.).
Cyt. wyşej ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w art. 4
ust. 1 stanowi natomiast, iş akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w şycie
po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba şe dany akt normatywny określi termin dłuşszy. Ustawodawca dopuszcza w ust. 2 tego artykułu
wyjątki od w/w normy prawnej, stanowiąc, iş w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą
wchodzić w şycie w terminie krótszym niş czternaście dni, a jeşeli waşny interes państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w şycie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia
w şycie moşe być dzień ogłoszenia tego aktu
w dzienniku urzędowym. Niemniej jednak w ocenie
tut. Kolegium przy określaniu stawek podatkowych
w/w norma prawa nie ma zastosowania.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Uchwałą Nr 218/2009 na posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2009r. stwierdziło niewaşność
stawki podatku od samochodu cięşarowego
„ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w kwocie 600zł”,
określonej w uchwale Rady Gminy Şagań
Nr XXXII/227/2009 z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych dla Gminy Şagań. Skutkiem prawnym takiego orzeczenia tut. Kolegium jest
brak w „obrocie” prawnym w/w zapisu uchwały.
W związku z tym sformułowanie w badanej uchwale
dot. wprowadzenia zmiany uchwały Nr XXXII/227/09
Rady Gminy Şagań z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
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„poprzez zastąpienie zapisu od 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie – 600zł” jest bezprzedmiotowe.
Dlatego teş Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka niewaşność badanej
uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – w Gorzowie Wlkp., w terminie 30 dni od
dnia doręczenia uchwały, za pośrednictwem tut.
Kolegium. Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Ob-

Poz. 109, 110

rachunkowej w Zielonej Górze wskazuje, şe zgodnie
z art. 20 a/ ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych
określonych w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19
pkt. 1 lit. a- d/ tej ustawy stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁY NR 22/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 27 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z
póŝn.
zm.)
po
zbadaniu
uchwały
Nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niş jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
niewaşność uchwały w części dotyczącej
§ 4 ust. 3 jako sprzecznego z przepisami
art. 90 ust. 4 i 3c ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez
osoby fizyczne i osoby prawne inne niş jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 04.01.2010r.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej
uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co
następuje:
W § 4 ust. 1 przedmiotowej uchwały zapisano, şe
„Do 10 dnia kaşdego miesiąca osoba prowadząca
przedszkole składa w Urzędzie Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej formularz z rozliczeniem otrzymanej dotacji zawierający rzeczywistą liczbę uczniów
w rozliczanym miesiącu..”

W § 4 ust. 3 uchwały Rada Miejska postanowiła, şe
„W przypadku niewykonania obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej wstrzymuje przekazanie dotacji, czym naruszyła przepisy art. 90 ust. 4 i 3c ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
Za niedopuszczalne uznać naleşy nakładanie dodatkowych obowiązków, od których spełnienia przez
beneficjenta zaleşy faktyczne otrzymanie dotacji.
Rada Miejska nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania
i rozliczenia dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b tej
ustawy, z uwzględnieniem następujących elementów: podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych
jakie mają zostać zawarte we wniosku beneficjenta
o udzielenie dotacji oraz rozliczeniu wykorzystania
dotacji.
Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty przedmiotowe dotacje są przekazywane
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Przepis ten wyraŝnie reguluje sposób i termin
przekazywania dotacji, tak więc organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji. Tym
samym w ocenie Kolegium Izby uzaleşnienie przekazania dotacji od spełnienia warunku, tj. przekazania formularza z rozliczeniem otrzymanej dotacji
zawierającego rzeczywistą liczbę uczniów nie znajduje umocowania prawnego w kompetencji Rady
Miejskiej jaka wynika z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz stanowi naruszenie przepisu
art. 90 ust. 3c cytowanej ustawy.
Równieş z orzecznictwa sądów administracyjnych
wynika, şe organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji w formie uchwały, której przepisy powinny
być zgodne z regulacją ustawową, dlatego za niedo-
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puszczalne uznaje się nakładanie dodatkowych
obowiązków, od których spełnienia przez beneficjenta zaleşy jej faktyczne otrzymanie - wyroki WSA
w Poznaniu: z dnia 15.02.2008r. o sygn. I SA/Po
151/07 oraz z dnia 29.01.2008 o sygn. I. SA/Po
155/07.

Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy prawo wniesienia
skargi za pośrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Biorąc powyşsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak
w sentencji niniejszej uchwały.

Wz. Przewodniczącego Kolegium
Zastępca Prezesa
Ryszard Zajączkowski

110

===================================================================================

111
111

UCHWAŁA NR 24/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 27 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po
zbadaniu uchwały Nr XXXIII/191/09 Rady Gminy
Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych
z ekologiczną energią w Gminie Pszczew Kolegium
Izby stwierdza:
niewaşność uchwały w części dotyczącej
§ 1 pkt 3 z powodu istotnego naruszenia
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Pszczew
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z ekologiczną
energią w Gminie Pszczew wpłynęła do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 11 stycznia
2010r.
W § 1 pkt 3 przedmiotowej uchwały Rada Gminy
wprowadziła następującą regulację:
„Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
mieszkalne, w których wymieniono tradycyjne
ogrzewanie na nowoczesne lub ekologiczne”.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie
z którym rada gminy, w drodze uchwały, moşe
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone w ustawie. Zakres przedmiotowego zwolnienia musi być sytuowany w ramach dyspozycji
art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiącej iş opodatkowaniu podatkiem od

nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane;
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W/w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący podstawę prawną dla rad gmin
do wprowadzania na terenie gminy zwolnień w podatku od nieruchomości brzmi: „rada gminy, w drodze uchwały, moşe wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niş określone w ust. 1 oraz w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”. Oznacza to zatem, şe wprowadzane
w uchwałach rad gmin jakiekolwiek zwolnienia
w podatku od nieruchomości mogą mieć jedynie
charakter przedmiotowy.
Wprowadzone przez Radę Miejską zwolnienie zawarte w § 1 pkt 3 badanej uchwały narusza w sposób istotny art. 7 ust. 3 ww. ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych z uwagi na niedookreślenie
przedmiotu opodatkowania - nie zdefiniowano pojęć
„tradycyjne ogrzewanie”, ,nowoczesne”, „ekologiczne”. To nieprecyzyjne sformułowanie, moşe
wpłynąć potencjalnie na błędną wykładnię zapisów
przedmiotowej uchwały.
Nadto Naczelnego Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 6 czerwca 1995r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94)
stwierdził, iş określone w przepisach prawa normy
powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, uniemoşliwiający stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem
luzu interpretacyjnego.
Biorąc pod uwagę powyşsze Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
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skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Zastępca Prezesa
Ryszard Zajączkowski

111

===================================================================================

112
112

UCHWAŁA NR 31/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
z dnia 27 stycznia 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXVI/218/2009 Rady Gminy
w Bobrowicach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Bobrowice stwierdza
niewaşność pkt 4 zawartego w § 2 badanej
uchwały z powodu jego sprzeczności
z art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do tut. Izby w dniu
4 stycznia 2010r.
Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, şe zapis dokonany w § 2
pkt 4 badanej uchwały dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli o treści: „wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”
jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości
rady gminy naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, jednakşe organ stanowiący
ma to czynić w granicach określonych w ustawach.
Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia
z podatku od nieruchomości jest art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych – cyt. wyşej zgodnie, z którym rada gminy
w drodze uchwały moşe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş określone w ustawie.
Zakres przedmiotowego zwolnienia musi być dokonany przy uwzględnieniu normy prawnej określonej
w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiącej, iş opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane : 1) grunty; 2) budynki lub
ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Biorąc pod uwagę powyşsze przepisy prawa, zwolnienie dokonane w § 2 pkt 4 badanej uchwały,
w zakresie budowli wykorzystywanych na potrzeby
statutowej działalności w zakresie kultury, kultury
fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest sprzeczne z art. 2
ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
poniewaş budowle takie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a więc nie mogą
być przedmiotem zwolnienia z podatku.
Zatem określenie przez Radę Gminy w Bobrowicach
zwolnienia budowli z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Kolegium Izby
uznaje za bezprzedmiotowe i istotnie naruszające
prawo.
Uwzględniając powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Wz. Przewodniczącego Kolegium
Zastępca Prezesa
Ryszard Zajączkowski
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OGŁOSZENIE NR 1
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na
terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2010r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) ogłaszam ustalony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu
Międzyrzeckiego w 2010r.:

4. w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 58
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (męşczyzn) w wysokości: 2 453,39zł.
5. w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i męşczyzn) w wysokości:
2 540,72zł.

1. w Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu dla
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych
(kobiet i męşczyzn) w wysokości: 2 445,08 zł.

6. w Domu Pomocy Społecznej w Szarczu
dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w wysokości:
2 469,40zł.

2. w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (męşczyzn) w wysokości: 2 578,04zł.

Starosta
Grzegorz Gabryelski

3. w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38
dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnych intelektualnie (męşczyzn) w wysokości: 2 584,25zł.
113
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OGŁOSZENIE NR 2
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na
terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2010r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,

poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka w Skwierzynie w 2010r.
w wysokości: 3 548,25 zł.
Starosta
Grzegorz Gabryelski

114
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej
funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362
z póŝn. zm.) ogłaszam średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańców:

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku – 2 247,00zł.
Powiatowy Dom Dziecka w Şarach – 2 128,00zł .
Starosta
Marek Cieślak

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku – 2 539,00zł.
Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach – 2 711,00zł.
115
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POROZUMIENIE NR 226/2009
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadań związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania
zawarte pomiędzy:
Województwem Lubuskim, ul. Podgórna 7, 65-057
Zielona Góra reprezentowanym przez
Tomasza Wontora - Wicemarszałka Województwa
Lubuskiego
Tomasza Hałasa - Członka Zarządu Województwa
Lubuskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Małgorzaty Kuŝniar - zwanym w dalszej
treści porozumienia „Powierzającym”
a
Gminą Miejską Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400
Wschowa reprezentowaną przez
Krzysztofa Grabkę- Burmistrza Miasta Wschowy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Benit
- zwaną w dalszej treści porozumienia ” Przyjmującym”
- zwane łącznie „Stronami”.
Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, z póŝn. zm.) oraz
art. 8 ust. 2a i ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) z uwzględnieniem
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 1 i ust. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) art. 46
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2008r.
Nr 88, poz. 539 z póŝn. zm.) oraz uchwałą Sejmiku
Województwa Lubuskiego Nr XLI/393/2009 z dnia
21 września 2009r. w sprawie powierzenia Gminie
Wschowa zadań związanych z pobieraniem opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania na ul. Niepodległości we
Wschowie i uchwałą Rady Miejskiej We Wschowie
Nr XLII/340/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu
i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych wojewódzkich we
Wschowie oraz uchwałą Nr XXXVIII/306/09 z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej
oraz sposobu ich pobierania
§ 1. Zadanie
Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do
realizacji prawa i obowiązki Województwa Lubuskiego dotyczące realizacji zadania polegającego na
zorganizowaniu i zarządzaniu poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na ul. Niepodległości we Wschowie tj. na drodze wojewódzkiej
Nr 305, znajdującej się w strefie płatnego parkowania
(dalej
„strefa”)
utworzonej
uchwałą
Nr XXXVIII/306/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wy-
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sokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (zwane dalej „zadaniem”)

§ 4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania
środków finansowych

§ 2. Prawa i obowiązki

1. Kwota dotacji celowych przeznaczonych w roku 2010 przez Powierzającego na realizację powierzonego zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia wynosić będzie 48.000zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych ). Kolejne dotacje zostaną ustalone i przekazane w kolejnych latach, biorąc pod uwagę kwoty konieczne do wykonania zadania w tych latach na podstawie uzgodnień między
Stronami Porozumienia.

1. Realizacja zadania przez Przyjmującego będzie
w szczególności polegała na:
a) udzielaniu zamówień wynikających z niniejszego Porozumienia tj. przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póŝn. zm.) w zakresie wyboru Wykonawców na zorganizowanie i zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie,
b) zorganizowaniu poboru opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie poprzez
w szczególności zakup urządzeń koniecznych
do realizacji zadania,
c) bieşącym zarządzaniu poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz kontrola realizacji tego zadania przez
uşytkowników i wykonawców, w tym poprzez sprawdzenie i weryfikację dokumentacji dotyczącej przychodów uzyskanych
w Specjalnej Strefie Parkowania w terminie
do 10 dni roboczych po zakończeniu danego
miesiąca,
d) podejmowaniu czynności dotyczących zakończenia działalności strefy, w przypadku podjęcia decyzji o jej likwidacji,
e) zabezpieczeniu w swoim budşecie środków finansowych na realizację zadania w części dotyczącej innych miejsc w strefie płatnego
parkowania
2. Powierzający zobowiązuje się do wskazania
swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji
przetargowej i ostatecznym odbiorze wykonania
zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1
lit. a.
3. Postępowanie egzekucyjne w zakresie opłat
nie uiszczonych przez parkujących na drodze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej prowadzi kaşda ze
stron porozumienia samodzielnie na podstawie dokumentacji przekazanej przez Przyjmującego.
§ 3. Kontrola
Powierzający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli prawidłowości realizacji zadania, w tym
rozliczania opłat za parkowanie w strefie, na miejscu
u Przyjmującego, w tym poprzez şądanie pisemnych
wyjaśnień, wgląd w dokumenty, wydruki i system
informatyczny.

2. Dotacja przekazywana będzie w ten sposób, iş
środki finansowe w kwotach wynikających z zawartej przez Przyjmującego umowy z wyłonionym
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcą, w części dotyczącej przekazanego zadania,
będą przekazywane przez Powierzającego na rachunek Przyjmującego Nr 39 8669 0001 0008 7258 2000
0027, na podstawie noty księgowej w okresach miesięcznych, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia noty
księgowej. Nota księgowa zawierać będzie zestawienie poniesionych kosztów. Powierzający poniesie koszty wynagrodzenia za usługę zorganizowania
i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania, ustalonego w umowie z Wykonawcą w proporcji 18% za kaşde 100zł wpływu uzyskanego z tytułu poboru w Strefie Płatnego Parkowania. Koszty wynagrodzenia za
ww. usługę dotyczącą powiatu i gminy ustalono
wg odrębnego porozumienia odpowiednio w proporcji 72% i 10% za kaşde 100zł wpływu uzyskanego
z tytułu poboru w Strefie Płatnego Parkowania.
3. Dotacja za grudzień 2010 r. będzie przekazana
w formie przedpłaty, po otrzymaniu noty księgowej,
którą naleşy dostarczyć do 17 grudnia 2010r.
4. Środki finansowe przeznaczone na realizację
zadania objętego niniejszym porozumieniem będą
wydatkowane przez Przyjmującego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.).
5. Przekazane środki finansowe wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek
Powierzającego.
6. Podział wpływów z tytułu opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie, ustalony
w dniu podpisania Porozumienia wynosi w proporcji 65%- Powiat Wschowski, 20% - Gmina Wschowa
i 15% -Województwo Lubuskie, będzie poddany
corocznej analizie dokonywanej przez Strony,
w przypadku zmiany ilości miejsc parkingowych,
zmiany granic strefy i innych przypadkach, mający
istotny wpływ na podział wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.
7. Przyjmujący najpóŝniej następnego dnia roboczego, po przekazaniu wpływów na rachunek
Przyjmującego przez Wykonawcę, przekazywać będzie Powierzającemu wpłaty uzyskane z poboru
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie.
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§ 5. Postanowienia końcowe

§ 7.

1. Porozumienie wchodzi w şycie od dnia
10.12.2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Kaşda ze Stron moşe rozwiązać Porozumienie
za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na
koniec miesiąca kalendarzowego.

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
z póŝn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.)

§ 6.

§ 8.

Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają
pisemnej zgody stron pod rygorem niewaşności.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze Stron,
a jednym w celu ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym.

2. Porozumienie zawarte zostaje na czas realizacji zadania określonego w § 1.
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2010r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009r.
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z pracy Komisji za 2009r.
Zasadniczym celem prac Komisji w 2009r. było prowadzenie działań związanych z zapobieganiem przestępczości oraz przeciwdziałaniem zagroşeniom na
terenie powiatu świebodzińskiego. Zadania realizowano na bazie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008-2010.
Przyjęte do realizacji zadania zostały opracowane na
podstawie analizy stopnia zagroşeń oraz identyfikacji ŝródeł ich występowania na terenie powiatu.
W trakcie cyklicznych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omawiane były między innymi
zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Przed rozpoczęciem sezonu letniego poddano
analizie stopień przygotowania do sezonu słuşb
i straşy.
Stosowne informacje przedstawiły strony biorące
udział w akcjach ratowniczych jak równieş kierownicy odpowiedzialni za warunki sanitarne, ochronę
środowiska, jak równieş stan obiektów i budowli
wodnych.
W ramach akcji: „Bezpieczne wakacje” przeprowadzono cykl kontroli obejmujących zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi na
terenie Powiatu Świebodzińskiego.

Ustalenie w 2009r. linii brzegowej jeziora Niesłysz
pozwoliło na podjęcie czynności regulujących kwestie prawne między innymi w zakresie prawa budowlanego w tym legalności budowli wodnych nad
jez. Niesłysz. Mając na względzie uregulowanie
wymienionych spraw Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego wszczął 10 postępowań administracyjnych przedkładając Komisji stosowny raport.
W trakcie prac Komisji duşy nacisk połoşono na
działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieşy.
Zakupione ze środków Komisji ćwiczebne zestawy
ratownicze pozwolą szkołom propagować wśród
uczniów problematykę bezpieczeństwa, w tym
przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak teş zagadnienia obrony cywilnej.
W ciągu roku prowadzone są równieş okresowe
akcje podyktowane czynnikiem wysokiego zagroşenia. Duşe znaczenie dla efektywności prowadzonych
działań ma wsparcie finansowe. Na mocy porozumienia takie fundusze otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie z przeznaczeniem na
działania prewencyjne oraz dodatkowe słuşby patrolowe, których celem jest zwalczanie oraz zapobieganie występującym wykroczeniom naruszającym
bezpieczeństwo mieszkańców oraz uşytkowników
dróg. Podobne wsparcie otrzymał Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jest przygotowany do prowadzenia akcji
ratowniczych w przypadkach wystąpienia zagroşeń
powszechnych, katastrof naturalnych oraz awarii
technicznych na wodach.
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Duşe znaczenie na poprawę bezpieczeństwa ma
współpraca Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie
z organami kontroli administracji rządowej i samorządowej, Policją oraz pozostałymi organami postępowania karnego w zakresie zapobiegania oraz
zwalczania przestępczości. Wymienione kwestie
zostały omówione na jednym z posiedzeń Komisji
z udziałem Z-cy Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, który podkreślił bardzo dobrą współpracę
ze wszystkimi słuşbami. Właściwe współdziałanie
pozwoliło Prokuraturze jako organowi koordynującemu działania w zakresie ścigania przestępstw

Poz. 117, 118

prowadzonych przez inne organy do efektywniejszych działań podnoszących stopień wykrywalności
popełnianych czynów karalnych.
Zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie
powiatowym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
pozytywnie zaopiniowała projekt budşetu na 2010
rok w zakresie planowanych nakładów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2010r.
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2009r.
Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) w celu realizacji zadań
starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuşbami, inspekcjami i straşami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zarządzeniem
Starosty Şarskiego z dnia 21 sierpnia 2007r., utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną
dalej Komisją.
W skład Komisji, oprócz Starosty Marka Cieślaka
– Przewodniczącego, wchodzą:
Michał Wolański Radny Powiatu,
Bolesław Dworecki Radny Powiatu,
Lucyna Hoffman-Czyşyk Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Şarach,
Marian Fularski Komendant Straşy Miejskiej w Şarach,
Małgorzata Miszczuk – Rzeŝniczak Zastępca Prokuratura Rejonowego w Şarach
Tomasz Rabenda Komendant Powiatowej
Policji w Şarach
Dariusz Nowacki Specjalista Sztabu Policji
KPP w Şarach
Dariusz Łoś Komendant Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Şarach.
W ubiegłym roku Komisja realizowała zadania ujęte
w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2008-2010” oraz podejmowała sprawy bieşące związane z problemami
stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu
Şarskiego. W roku 2009 w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oprócz członków stałych
uczestniczyli zaproszeni goście: Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny pan Piotr Bogusławski,
Prezes NZOZ „Szpital na Wyspie” pan Wiesław Olszański oraz Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego
KP Policji pan Tomasz Białek.
Na spotkaniach Komisji omówiona została działalności Powiatowej Policji i Powiatowej Straşy Poşarnej.
Przedstawione statystyki policyjne dot. Powiatu Şarskiego wykazały, şe w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie zmniejszyła się przestępczość kryminalna. Policja odnotowała o ok. ¼ mniej włamań, jak
równieş przestępstw kryminalnych i gospodarczych
związanych z wyłudzaniem kredytów, zakupami na
raty lub sprzedaşą czy produkcją płyt pirackich.
Do sukcesów naleşy zaliczyć akcję zlikwidowania
wytwórni płyt pirackich w Łęknicy, przeprowadzoną
wspólnie ze Straşą Graniczną. Podkreślone zostało,
şe pion kryminalny şarskiej policji zajmuje czołowe
miejsce w województwie lubuskim i działał zgodnie
z przyjętym załoşeniem „nie cofać się wstecz
i utrzymać”.
W ruchu drogowym w 2008 roku w porównaniu
z 2007r. policja odnotowała o 60 mniej kolizji drogowych i o 4 więcej wypadki. Wypadków ze skutkiem śmiertelnym było tyle samo, co w roku poprzednim, natomiast nastąpił wzrost w stosunku do
roku 2006. Niepokojąca jest liczba ofiar śmiertelnych
– 20 osób w 2008r. Najwięcej wypadków, biorąc pod
uwagę ilość i skutki, występuje w okresie jesiennozimowym i w miesiącach letnich. 92% wypadków
nastąpiło z winy kierującego pojazdem, natomiast
8% z winy pieszych uczestników ruchu drogowego.
Przyczyny to przede wszystkim niedostosowanie
prędkości do panujących warunków na drodze, wymuszanie pierwszeństwa oraz brawura i nietrzeŝwość kierowców. 20% wypadków, w tym najtragiczniejszych w skutkach, miało miejsce z winy pijanych
kierowców. O 60% więcej niş w roku poprzednim
policja zatrzymała nietrzeŝwych kierowców. Podczas
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rutynowych kontroli funkcjonariusze zwracali równieş uwagę na to, czy osoby w pojeŝdzie mają pozapinane pasy oraz prowadzili działania sprawdzające
kierowców pod kątem narkotyków.
Sprawozdanie z działalności Państwowej Straşy
Poşarnej zaprezentował Komendant. W ubiegłym
roku w Komendzie PSP została zmodernizowana
serwerownia i zainstalowano nową sieć komputerową. Przeprowadzony został przetarg na realizację
4 etapu rozbudowy jednostki. Na 2009r. zaplanowano wymianę bram i ocieplenie. W okresie sprawozdawczym do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego zostały włączone OSP Stara Woda oraz
OSP Şarki Wielkie. Na grudzień 2009roku planowane
było włączenie do KSRG OSP Sieniawa Şarska. Jednostki OSP włączone do systemu dofinansowywane
są z budşetu państwa.
W 2008r zostało odnotowanych 1587 zdarzeń, z czego 43% stanowiły poşary. 7% z ogółu zgłoszeń to
alarmy fałszywe, w 4 przypadkach sprawy zostały
skierowane na policję.
W porównaniu z rokiem 2007 wzrosła liczba poşarów mieszkań (z 85 zdarzeń do 106 w 2008r.), natomiast zmalała liczba poşarów uşytków rolnych (z 71
do 51) i zdarzeń drogowych (ze 119 do 96). Miała
miejsce nietypowa interwencja straşaków w okolicy
Olszyny (wypadek samochodu przewoşącego trzodę
chlewną). Şarscy straşacy biorą czynny udział w
rozgrywkach sportowych, w których zajmują wysokie miejsca – 1 miejsce w mistrzostwach halowych
piłki noşnej, ponowne zdobycie pucharu słuşb mundurowych komendanta PSP i KP. Komenda Powiatowej PSP, jak co roku, współpracowała przy organizacji 5 gminnych zawodach straşackich i 1 powiatowych.

Poz. 118, 119

Na spotkaniu omówione zostały równieş załoşenia
do projektu Powiatowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Şarskim, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie poprzez zastosowanie środków
edukacyjnych, inşynieryjnych i prewencyjnych. Podjęto decyzję o powołaniu komisji programu.
W związku z zagroşeniem grypą A/H1N1, Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku poświęciła uwagę bezpieczeństwu sanitarnemu na terenie Powiatu. Zaproszeni na spotkanie goście Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Prezes NZOZ „Szpital na
Wyspie” szczegółowo omówili sytuację sanitarną
w powiecie. Odnotowane na terenie powiatu przypadki zachorowań na grypę typu A/H1N1 przebiegały łagodnie, a chorzy hospitalizowani byli w Zielonej
Górze. „Szpital na Wyspie” przygotowany jest na
wydzielenie oddziałów do izolacji, ale jak zaznaczył
Prezes, nie będą to typowe oddziały zakaŝne ze
względu na brak sprzętu specjalistycznego i odpowiednio wyszkolonego personelu. Słuşby sanitarne
podjęły działania informacyjne i kontrolne. Zaakcentowano, şe najwaşniejsza jest edukacja i higiena
w walce z chorobą. Krytyce zostały poddane mass
media, jako ŝródło siania paniki wśród społeczeństwa, poniewaş większa umieralność jest na grypę
sezonową, która jest bagatelizowana. Pozostałe
słuşby równieş podjęły działania zapobiegające zachorowaniom, np. Policja najbardziej naraşonych na
zachorowanie funkcjonariuszy poddała zaszczepieniu na grypę sezonową.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku stwierdziła, şe
w 2009r na terenie Powiatu Şarskiego nie wystąpiły
zdarzenia zakłócające porządek publiczny, a powiatowe słuşby, inspekcje i straşe z zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
wywiązywały się naleşycie.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I OSK 579/09
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący:

Sędzia NSA Jan Paweł Tarno

Sędziowie

Sędzia NSA Anna Łuczaj
Sędzia del. NSA Jerzy Solarski (spr.)

Protokolant

Magdalena Błaszczyk

po rozpoznaniu w dniu 27 paŝdziernika 2009r. na
rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi
kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego
2009r. sygn. akt II SA/Go 811/08 w sprawie ze skargi
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na

uchwałę Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 27 maja
2008r. Nr XIV/94/2008 w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeŝnica (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 68 poz. 114) uchyla zaskarşony wyrok
i stwierdza niewaşność § 16 ust. 4 oraz § 19 ust. 4
uchwały Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 27 maja
2008r. Nr XIV/94/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Brzeŝnica.
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 12 lutego 2009r. sygn. akt II SA/Gd
811/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej WSA, oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na
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uchwałę Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 27 maja
2008r. Nr XIV/94/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Brzeŝnica.
Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych: 27 maja 2008r. Rada Gminy
Brzeŝnica, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 13, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 70 ust. 4
i art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261,
poz. 2603 ze zm.), zwanej dalej u.g.n., podjęła
uchwałę Nr XIV/94/2008 w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Brzeŝnica; uchwałę opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z dnia 27 czerwca 2008r. Nr 68, poz. 114.
Skargę na tę uchwałę wniósł Prokurator Okręgowy
w Zielonej Górze domagając się stwierdzenia jej
niewaşności w części dotyczącej § 16 ust. 4 oraz
§ 19 ust. 4, zarzucając raşące naruszenie prawa art. 70 ust. 4 u.g.n., polegające na zmianie określonej w art. 70 ust. 3 tej ustawy stopy oprocentowania
niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości i ustalenia w stosunku do wszystkich nabywców gminnych lokali mieszkalnych i uşytkowych
zbywanych w trybie bezprzetargowym obnişonego,
stałego oprocentowania w wysokości odpowiednio
1% i 0,05% w stosunku rocznym, pomimo braku po
stronie Rady Gminy kompetencji do uchwalenia
w tym zakresie przepisów odnoszących się do
wszystkich mieszkańców gminy i w sposób generalny zmieniających wysokość oprocentowania niespłaconej części ceny zakupu nieruchomości. Na
uzasadnienie Prokurator podał, şe stosownie do
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
naleşy między innymi podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy przekraczających
zakres zwykłego zarządu dotyczących określania
zasad nabycia, zbycia i obciąşania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierşawiania lub najmu na
okres dłuşszy niş trzy lata, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej. Rada gminy ma prawo do stanowienia aktów prawa miejscowego, na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach
i zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy, organy gminy
mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie
zasad zarządu mieniem gminnym. Stosownie do
art. 70 ust. 2 u.g.n. cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej moşe zostać rozłoşona na raty, przy czym zgodnie z ust. 3, rozłoşona na
raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie w myśl ustępu 4, wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących
przedmiot własności Skarbu Państwa a rada lub
sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących
przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie innej, niş
określona w ust. 3 stopy procentowej. Zastosowane
w tym przepisie sformułowanie „za zgodą” oznacza,
şe dotyczy ona konkretnej sprawy, a więc ma cha-
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rakter indywidualny. Zgoda rady gminy na zmianę
stopy oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości jest elementem postępowania dotyczącego sprzedaşy konkretnych
nieruchomości i dlatego zgoda powinna być udzielana przez radę po przedstawieniu przez organ wykonawczy gminy wniosku zawierającego cenę.
W przytoczonych przepisach nie ma upowaşnienia
do wydawania przez Radę aktów o charakterze generalnym podejmowanych a priori, przed wnioskiem i w odniesieniu do wszystkich komunalnych
lokali mieszkalnych i uşytkowych potencjalnie podlegających sprzedaşy w trybie bezprzetargowym.
Stanowisko takie wynika z orzecznictwa, a to wyroków WSA w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008r., sygn. akt III SA/Po 258/08 i WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2007r. sygn. akt II SA/Go
302/07 oraz NSA z dnia 3 kwietnia 2007r. sygn. akt
I OSK 61/07. Wobec tego Rada Gminy dla ustalania
stopy procentowej innej, niş redyskonto weksli stosowane w NBP, nie mogła posłuşyć się formą aktu
generalnego i abstrakcyjnego o charakterze przepisów gminnych.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy wniosła o jej
oddalenie.
Opisanym na wstępie wyrokiem WSA skargę oddalił
i stwierdził, şe zakwestionowany przepis § 16 i § 19
ust. 4 uchwały jest przejawem skorzystania przez
radę gminy z uprawnienia wynikającego z art. 70
ust. 4 u.g.n. Stosownie do tego przepisu tylko rada
jest uprawniona do zaakceptowania innej stawki
oprocentowania, niş określona w ustawie w art. 70
ust. 3; są to wyłączne kompetencje organu stanowiącego gminy i nie moşe o tym w umowie decydować wójt. W wyroku z dnia 19 paŝdziernika 2007r.
sygn. akt I OSK 1338/07 NSA wskazał, şe zastrzeşenie w ustawie o gospodarce nieruchomościami
obowiązku wyraşenia zgody na określone czynności
przez radę gminy rodzi skutek w postaci konieczności bezwzględnego dostosowania się do tego wymogu między innymi w zasadach, o których mowa
w przepisie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” u.g.n. Innymi
słowy, rada gminy nie moşe w uchwalonych przez
siebie zasadach nabywania, zbywania i obciąşania
nieruchomości pominąć obowiązku wyraşenia na
określoną czynność zgody rady, jeśli zgody takiej
wymaga stosowny przepis ustawy o gospodarce
nieruchomościami (podobnie w wyroku WSA
we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r. sygn. akt
II SA/Wr 139/08). WSA stwierdził, şe art. 70 u.g.n.
zawiera „techniczne” kwestie związane z zapłatą
ceny sprzedaşy nieruchomości Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego i w sprawach
w nim nieuregulowanych naleşy sięgać do przepisów kodeksu cywilnego (Komentarz do ustawy
o gospodarce nieruchomości, Gerard Bieniek, Stanisława Kalus, Zenon Marmaj i Eugeniusz Mzyk Wydanie 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2007r. str. 308). Z art. 359 k.c. wynika, şe odsetki od sumy pienięşnej naleşą się tylko wtedy gdy
wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. W rozpoznawanej sprawie sporne odsetki są
odsetkami ustawowymi określonymi ustawą o gospodarce nieruchomości. Z ustawy wynika nie tylko
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obowiązek ich naliczania od rozłoşonej na raty i niespłaconej części ceny ale takşe ich wysokość, równa
stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Odsetki ustawowe są takie same dla wszystkich
podmiotów, natomiast wysokość odsetek umownych jest kształtowana wolą stron. Wyjątkiem od
ustawowych odsetek jest przewidziana w art. 18
ust. 2 pkt 9 lit „a” i art. 70 ust. 4 u.g.n. delegacja dla
wojewody, rady gminy lub sejmiku do ustalenia
w stosunku do nieruchomości będących ich własnością dla określenia innej stopy oprocentowania
w drodze uchwały. Organ moşe w myśl tej delegacji
wyrazić zgodę na zastosowanie jedynie innej, niş
określona w ust. 3 wysokość odsetek, ale nadal będą to odsetki ustawowe, jednakowe dla wszystkich
podmiotów. Stąd teş odsetki te mogą być ustalane
aktem generalnym.
Powierzenie ustalenia wysokości odsetek wójtowi gminy i uzyskanie zgody rady
w kaşdej indywidualnej sprawie przy czynności
prawnej byłoby „contra legem”.
W skardze kasacyjnej Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarşył powyşszy wyrok w całości. Wyrokowi zarzucił naruszenie art. 70 ust. 4 u.g.n., poprzez błędną jego wykładnię polegająca na błędnym
przyjęciu, şe przepis ten upowaşnia radę gminy do
generalnej zmiany na terenie gminy, poprzez wydanie aktu prawa miejscowego, wysokości oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny
zakupu nieruchomości, w sytuacji gdy przepis ten
upowaşnia radę gminy jedynie do wyraşania zgody
na zastosowanie innej niş przewidziana w ustawie
stopy oprocentowania w konkretnych sprawach. Na
tej podstawie sformułował wniosek o uchylenie
zaskarşonego wyroku w całości i stwierdzenie niewaşności
uchwały
Rady
Gminy
Brzeŝnica
Nr XIV/94/2008r w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Brzeŝnica, w części obejmującej § 16 ust. 4 i § 19
ust. 4.
W motywach skargi kasacyjnej wskazał, şe wyrok
zapadł z raşącym naruszeniem – poprzez niewłaściwą wykładnię - art. 70 ust. 4 u.g.n. Z przepisu tego
wynika, şe cena nieruchomości sprzedawanej
w warunkach wyznaczonych w art. 70 ust. 2 u.g.n.
moşe zostać rozłoşona na raty na okres nie dłuşszy
niş 10 lat, przy czym strony ustalają to w umowie.
Stąd wniosek, şe rozłoşenie ceny na raty naleşy do
kompetencji organu wykonawczego gminy (art. 70
ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1, 2, 3 i art. 23 ust. 1 pkt 7
u.g.n.). Zgodnie z art. 70 ust. 3 u.g.n. rozłoşona na
raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Zastosowanie innego oprocentowania w stosunku
do nieruchomości będących własnością gminy moşe nastąpić po uzyskaniu zgody rady gminy. Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.g.n., jeşeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę, wyraşenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4 tej ustawy, następuje odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo
zarządzenia wojewody wydanego w terminie miesiąca od złoşenia odpowiedniego wniosku przez
starostę. W przepisie tym została określona forma,
w jakiej ma być wyraşona zgoda m.in. przez radę
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w sytuacji gdy przepisy u.g.n. takiej zgody wymagają, jak ma to miejsce w art. 70 ust. 4. W ocenie Prokuratora regulacja ta jest kompletna i oznacza, şe
zgoda rady na zastosowanie innej, niş określona
w art. 70 ust. 3 u.g.n. stopy procentowej jest elementem postępowania dotyczącego sprzedaşy konkretnych nieruchomości. Zatem zgoda powinna być
udzielana przez radę po przedstawieniu przez organ
wykonawczy gminy wniosku zawierającego cenę.
Regulacja ta nie upowaşnia do wydawania przez
radę aktów o charakterze generalnym, podejmowanych a priori, przed wnioskiem i w odniesieniu do
wszystkich nieruchomości komunalnych potencjalnie podlegających sprzedaşy. Akt zgody zakłada, şe
inicjatywa w zakresie odstąpienia od ustawowo
określonej stopy oprocentowania niespłaconej ceny,
jak i proponowanej wysokości oprocentowania,
naleşy do organu wykonawczego gminy. Ustanowienie w formie przepisów gminnych wysokości
tego oprocentowania powoduje, şe organ wykonawczy gminy zostaje, wbrew postanowieniom
ustawy, związany wolą rady gminy na mocy przepisu prawa. W sytuacji zastosowania w miejsce aktu
wyraşenia zgody, formy aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, dochodzi do zmiany ustawowo wyznaczonej relacji współdecydowania organu
wykonawczego i uchwałodawczego gminy w zakresie sprzedaşy nieruchomości na raty, na relację podległości kompetencji prawodawczej i co za tym idzie
skutkuje pozbawieniem organu wykonawczego
gminy przysługujących mu z mocy ustawy kompetencji. Wadliwa jest wykładnia art. 70 ust. 4 u.g.n.,
şe po wyraşeniu przez radę gminy zgody na zastosowanie innej, niş określona w art. 70 ust. 3 ustawy
wysokości odsetek, nadal będą to odsetki ustawowe, globalne, jednakowe dla wszystkich podmiotów.
Tymczasem Rada Gminy w zaskarşonej uchwale
z dnia 27 maja 2008r. nie wyraziła zgody na zastosowanie innej, niş ustawowa stawka oprocentowania, lecz nakazała organowi wykonawczemu gminy
stosowanie zmienionych stawek, a więc wkroczyła
w kompetencje tego organu. Wkroczenie przez radę
gminy w kompetencje innego organu (organu wykonawczego) stanowi podstawę stwierdzenia niewaşności takiej uchwały (wyrok NSA z dnia 9 lutego
2007r. sygn. akt II OSK 1894/06 Lex nr 340021).
Podobne stanowisko co do niedopuszczalności
ustanawiania przez radę gminy przepisów prawa
miejscowego w sposób generalny zmieniających
wysokość stopy oprocentowania niespłaconej części
ceny zbywanych na raty, w trybie bezprzetargowym
nieruchomości zostało wyraşone w prawomocnych
wyrokach: WSA w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2008r.,
sygn. akt III SA/Po 258/08, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2007r. sygn. akt II SA/Go
392/07. Natomiast podobny pogląd, jak w zaskarşonym wyroku, został wyraşony w wyroku WSA
we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r. sygn. akt
II SA/Wr 139/08.
Naczelny Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy.
Stosownie do przepisu art. 183 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed
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sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270
ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi
kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę
niewaşność postępowania. Poniewaş w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki powodujące
niewaşność postępowania, dlatego Naczelny Sąd
Administracyjny ograniczył się do oceny powołanej
w skardze kasacyjnej podstawy.
W skardze kasacyjnej sformułowano wyłącznie zarzut naruszenia prawa materialnego, a to art. 70
ust. 4 u.g.n. Zgodnie z tym przepisem wojewoda
w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik
w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub
województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niş określona w ust. 3, stopy procentowej.
Przy takiej treści przepisu decydujące znaczenie dla
wyniku sprawy ma rozstrzygnięcie zaleşności pomiędzy art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 4 u.g.n.
Stosownie do art. 70 ust. 3 u.g.n., rozłoşona na raty
nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski. Nie ulega şadnej wątpliwości, şe przepis ten
ustanawia zasadę, która ma charakter uniwersalny:
obejmuje wszystkie podmioty, które nabywają
i spłacają ratami cenę nieruchomości nabytej od
gminy w trybie bezprzetargowym (art. 70 ust. 2
u.g.n.). Natomiast regulacja zawarta w art. 70 ust. 4
u.g.n. ma charakter wyjątku od zasady wyraşonej
w art. 70 ust. 3 u.g.n. Przemawiają za tym, następujące argumenty:
- po pierwsze, wykładnia systemowa wewnętrzna – ustęp 4 zamieszczono jako lex specialis po
ustępie 3, dając tym samym pierwszeństwo ustawowemu oprocentowaniu rozłoşonej na raty nie
spłaconej części ceny;
- po drugie, tryb, jaki został przewidziany dla wyraşania oświadczenia woli gminy na rozłoşenie na
raty nie spłaconej części ceny nieruchomości, która
została zbyła w trybie bezprzetargowym (art. 70
ust. 4 u.g.n. zawiera sformułowanie „rada moşe
wyrazić zgodę”). Tryb generowania cywilnoprawnego, umownego oświadczenia woli wymaga w tym
wypadku współdziałania dwóch organów; wójt
(burmistrz, prezydent miasta), jako organ wykonawczy, do którego naleşy gospodarowanie mieniem
komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.
z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zm., zwanej dalej
u.s.g.). pragnąc odstąpić na etapie zawierania umowy z konkretnym podmiotem od ustawowej wysokości oprocentowania wynikającej z art. 70 ust. 3
u.g.n., obowiązany jest wystąpić do rady, dla której
ustawa o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej kompetencji podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9
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u.s.g. i ubiegać się przed tym organem o zgodę na
inną, wyjątkową, indywidualną modyfikację stopy
oprocentowania. Podkreślić naleşy, şe art. 70 ust. 4
u.g.n. nie zwiera şadnych kryteriów udzielenia takiej
zgody co oznacza, şe uchwała rady gminy w tym
przedmiocie jest w pełni uznaniowa, a jej treść
w znaczącej mierze zaleşeć będzie od argumentacji
zaprezentowanej przez wnioskujący organ wykonawczy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) projektując w umowie stawkę oprocentowania odmienną
od narzuconej przepisem art. 70 ust. 3 u.g.n. obowiązany będzie wykazać radzie szereg indywidualnych względów podmiotowych (warunki osobiste,
sytuacja ekonomiczna) nabywcy oraz przedmiotowych (stan, rodzaj zbywanej nieruchomości), tak
aby przekonać radę do ukształtowania sytuacji
prawnej gminy mniej korzystnie, anişeli przewiduje
to ustawa (art. 70 ust. 3 u.g.n.). Odmowa wyraşenia
zgody przez radę oznacza nakaz zastosowania przez
wójta stawki oprocentowania określonej w art. 70
ust. 3 u.g.n. Wszystkie te argumenty wskazują, şe
uchwała w przedmiocie zgody na stawkę oprocentowania od niespłaconej części ceny nieruchomości
gminnej zbywanej w trybie bezprzetargowym jest
aktem indywidualnym rady, skierowanym do organu wykonawczego gminy. Stanowi element sformalizowanego trybu generowania cywilnoprawnego
oświadczenia woli gminy w zakresie postanowień
umownych wskazujących wysokość oprocentowania niespłaconej ceny zbywanej przez gminę nieruchomości, którą rozłoşono nabywcy na raty. Funkcją
tego przepisu jest zapewnienie kontroli nad treścią
projektowanych oświadczeń woli gminy, które mogą prowadzić do długofalowego (do 10 lat; zob.
art. 70 ust. 2 zd. pierwsze u.g.n.) kształtowania stałych dochodów gminy. Nieskrępowana odmowa
wyraşenia zgody wydawana przez radę gminy na
podstawie art. 70 ust. 4 u.g.n. wzmacnia funkcję
gwarancyjną art. 70 ust. 3 u.g.n., gdyş zapobiega
obnişeniu dochodów gminy ponişej granicy wyznaczonej przez ustawodawcę dla stosunków cywilnoprawnych tego rodzaju;
- po trzecie, umowny charakter oprocentowania
określonego w przepisie art. 70 ust. 4 u.g.n.; o takim
charakterze świadczy poprzednie brzmienie tegoş
przepisu. Przed nowelizacją art. 70 ust. 4 u.g.n miał
brzmienie: „Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a rada
lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu lub
województwa, mogą zastosować umowne stawki
oprocentowania” (zob. tekst jednolity Dz.U. z 2000
roku, Nr 46, poz. 543). Obecne brzmienie tej normy
prawnej nie zmienia umownego charakteru oprocentowania, a jedynie precyzuje sposób jego ustalenia. Jest to nadal oprocentowanie umowne, ustalane w szczególnym trybie, wynika z czynności
prawnej (art. 359 § 1 k.c.) z tym tylko, şe wieloetapowy proces składnia przez gminę oświadczenia
woli w zakresie tego postanowienia umownego
został ukształtowany tak, aby na kaşdym jego etapie,
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wobec kaşdego indywidualnie oznaczonego nabywcy nieruchomości, kaşdy z organów uczestniczących
w składaniu oświadczenia woli gminy mógł wywołać powrót do ogólnej zasady gwarantującej gminie
odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 § 2 k.c., na
minimalnym poziomie ustalonym przez art. 70 ust. 3
u.g.n. Konkluzja jest więc taka, şe Rada Gminy
Brzeŝnica nie była uprawniona do ustalenia w § 16
ust. 4 i § 19 ust. 4 uchwały z dnia 27 maja 2008 r.
generalnej zgody na stosownie przez wójta odmiennych, niş to przewidziała w art. 70 ust. 3 u.g.n. stawek oprocentowania, skutecznych wobec wszystkich potencjalnych nabywców nieruchomości gminnych nabywanych w trybie bezprzetargowym, którym rozłoşono spłatę ceny na okres do 10 lat. Oznacza to, şe uchwalając zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeŝnica, Rada Gminy w tej części przekroczyła normę
kompetencyjną zawartą w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
u.s.g. i naruszyła art. 70 ust. 4 u.g.n.
Poniewaş podstawa kasacyjna obejmowała wyłącznie naruszenie prawa materialnego w postaci art. 70
ust. 4 u.g.n. i zarzut ten okazał się usprawiedliwiony,
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dlatego Naczelny Sąd Administracyjny uprawniony
był, z mocy art. 188 P.p.s.a., do rozpoznania skargi.
Rozpoznając skargę Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze, przy uwzględnieniu przedstawionych wyşej argumentów stwierdzić naleşy, şe zasługuje ona na uwzględnienie, bowiem art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. a u.s.g. oraz art. 70 ust. 4 u.g.n. nie mógł
stanowić podstawy do podjęcia przez Radę Gminy
uchwały regulującej w sposób generalny wysokość
odsetek odmiennie, niş to wynika z treści przepisu
art. 70 ust. 3 u.g.n. Poniewaş uchwała Rady Gminy
Brzeŝnica Nr XIV/94/2008 w przedmiocie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Brzeŝnica jest aktem prawa miejscowego, wobec tego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. w związku
z art. 94 ust. 1 u.s.g., stwierdził niewaşność § 16
ust. 4 oraz § 19 ust. 4 uchwały.
Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny,
na podstawie art. 188 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA GO 697/09
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

ref. staş. Małgorzata Zacharia - Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 paŝdziernika
2009r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Joanny DrohomireckiejLesiewicz sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Şaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 listopada 2008r. Nr XXXI/283/08 w przedmiocie opłaty za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
I. stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części dotyczącej § 2,
II. ustala, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w punkcie I.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Szprotawie, z powołaniem się na
przepis art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329

ze zm.) - nazywaną dalej ustawą o systemie oświaty,
podjęła w dniu 28 listopada 2008r. uchwałę
Nr XXXI/283/2008 w sprawie opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W myśl § 1 w/w uchwały opłata za pobyt dzieci
w przedszkolach obejmuje koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe
wychowania przedszkolnego (ponad 5 godzin
dziennie). Natomiast w § 2 ust. 1 uchwały Rada
ustaliła, iş w/w opłaty wynoszą 4,20zł za kaşdy dzień
pobytu dziecka przekraczającym podstawy programowe w przedszkolu i oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, nie mniej niş 92zł miesięcznie. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza
więcej niş jedno dziecko z jednej rodziny, za pierwsze dziecko pobiera się 100% opłat określonych
w § 2 ust. 1, za drugie i następne dziecko pobiera się
50% opłat określonych w § 3 ust. 1(§ 2 ust. 2).
Na uchwałę Nr XXXI/283/2008 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 28 listopada 2008r. skargę do
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złoşył Prokurator Rejonowy w Şaganiu,
domagając się stwierdzenia jej niewaşności w części
obejmującej § 2. Prokurator zarzucił w/w uchwale
w zaskarşonym zakresie istotne naruszenie prawa
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w szczególności art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Skarşący podkreślił na wstępie, iş zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym radzie gminy przysługuje
prawo stanowienia prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.
W art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem,
iş przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Z powyşszego skarşący wywiódł, iş nauczanie
i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej i jest bezpłatne, natomiast za świadczenia
publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne
jest przy tym określenie rodzaju świadczeń, które są
odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające uznał
Prokurator wskazanie w uchwale, iş są to koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada
Miejska w Szprotawie w § 2 zaskarşonej uchwały
powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty, nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek ponoszenia jej w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od
tego czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Natomiast obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne, jak
zaznaczył skarşący, jest wykazanie, iş wysokość
obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku z przyczynowym z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty
konieczne jest szczegółowe wykazanie za jakiego
rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co się na
opłacane świadczenie składa. Sposób ustalenia
w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
zostałyby ustalone przez Radę Miejska w Szprotawie
z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane to moşliwe byłoby uznanie
takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego
w skardze Prokurator powołał się na bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym samym
przedmiocie.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Radę
Miejskiej Szprotawie wniósł o niepodejmowanie
działań w sprawie w związku z planowanym przez
Radę uchyleniem zaskarşonej uchwały.
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Prokurator Rejonowy w Şaganiu w piśmie z dnia
14 września 2009r. wniósł o merytoryczne rozpoznanie skargi, podnosząc, iş zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych
zmiana lub uchylenie zaskarşonej do sądu administracyjnego uchwały nie stanowi o bezprzedmiotowości prowadzonego postępowania i nie przesądza
o zbędności wydania wyroku w sprawie.
W załączniku do pisma z dnia 8 września 2009r. organ nadesłał do tutejszego Sądu odpis uchwały
Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLV/384/09 z dnia
25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która uchyliła zaskarşoną uchwałę.
Z notatki słuşbowej z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
wynika, iş w/w uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Nr 110 z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Mając na względzie stanowisko zaprezentowane
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie
z dnia 27 sierpnia 2009r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze
przed wdaniem się w rozwaşania merytoryczne,
ocenić słuszność przedstawionego tam de facto
wniosku o umorzenie postępowania wszczętego
skargą Prokuratora.
Jak wynika z uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
przedstawionej do kontroli sądowoadministarcyjnej,
podjęta ona została w dniu 28 listopada 2008r.
Przedstawiona przez Radę uchwała Nr XLV/384/09
z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych zawiera postanowienie o utracie
mocy
obowiązującej
zaskarşonej
uchwały
Nr XXXI/236/08 z dnia 28 listopada 2008r. Na podstawie wskazanej regulacji wejście w şycie uchwały
nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Województwa Lubuskiego Nr 110 z dnia 21 paŝdziernika
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2009r. Tym samym utrata mocy obowiązującej zaskarşonej przez Prokuratora uchwały z dnia 28 listopada 2008r. uzaleşniona od daty publikacji
uchwały uchylającej ją, nie pozwala na akceptacje
stanowiska Rady Miejskiej w Szprotawie wyraşonego w piśmie z dnia 27 sierpnia 2009r. Zaskarşona
uchwała obowiązuje jeszcze w chwili orzekania
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i nie
jest bezprzedmiotowym orzekanie o jej zgodności
z prawem.
Niewątpliwie uchwała ta istniała w obrocie prawnym przez blisko rok i jako powszechnie obowiązujące w tym czasie prawo mogła wywołać skutki
prawne. Abstrahując zatem od faktu, iş zaskarşona
uchwała stanowi obowiązujący w chwili orzekania
przez Sąd akt prawny, zwaşyć naleşy takşe, iş zaskarşenie uchwały samorządu terytorialnego przez
Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej niewaşności
ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez
sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarşonych aktów i czynności według stanu prawnego
i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana lub
uchylenie zaskarşonej do sądu uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeşeli zaskarşona uchwała moşe być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc
uchylenie zaskarşonej uchwały przez organ, który ją
podjął, przed wydaniem zaskarşonego wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem
utoşsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki
stwierdzenia niewaşności uchwały polegające na
orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są
dalej idące niş uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia( por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2003r. sygn. II SA/Wr
854/03 publ. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8
poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt II OSK 1776/06
publ. LEX nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK
1994, nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny – dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. przyjął, şe przewidziana w powołanym przepisie
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna
równieş wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz moşe być stosowana
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej
dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. równieş glosę aprobującą do tej uchwały
P.Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s.141).
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje,
şe uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarşona
uchwała nie wywołuje juş şadnych skutków prawnych (wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK
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1290/04, W. Chróścielewski w: W. Chróścielewski,
Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad
działalnością komunalną. W-wa 1995,s.137).
Wskazana konstatacja powoduje konieczność podjęcia dalszych, merytorycznych rozwaşań, co do
słuszności zarzutów postawionych w skardze.
Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa,
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjmuje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996 r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została
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podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.

w § 2 ust. 1, za drugie i następne dziecko pobiera się
50% opłat określonych w § 3 ust.1( § 2 ust. 2).

Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XXXI/283/2008 w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych podjęta w dniu 28 listopada 2008r.

Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Miejska w Szprotawie wskazała art. 14 ust. 5
ustawy oświatowej. Zgodnie z treścią w/w przepisu
prawa rada gminy jest upowaşniona do ustalania
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6
pkt 1 tej ustawy.

Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.
akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r.
Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 1, şe opłata za pobyt dzieci w przedszkolach obejmuje koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe
wychowania przedszkolnego (ponad 5 godzin
dziennie). Natomiast w § 2 ust. 1 uchwały Rada
ustaliła, iş w/w opłaty wynoszą 4,20zł za kaşdy dzień
pobytu dziecka przekraczającym podstawy programowe w przedszkolu i oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej, nie mniej niş 92zł miesięcznie. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza
więcej niş jedno dziecko z jednej rodziny, za pierwsze dziecko pobiera się 100 % opłat określonych

Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawno
finansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi równieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
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Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłatne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia 5 lutego
2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638), z dnia 30 maja
2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex nr 322173), z dnia
24 września 2008r., III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia
2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex nr 235607), z dnia 18 lipca
2007r., IV SA/Wr 213/07 (Lex nr 471665), z dnia 7 maja
2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu
167/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd
476/08 i w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 września
2009r. sygn. akt II SA/Go 497/09 baza LEX, zob. równieş przywołane tam orzecznictwo sądów administracyjnych).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji

Poz. 120

w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, şe kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w § 2 ust. 1 zakwestionowanej przez Prokuratora w rozpoznawanym przypadku uchwały sformułowanie takiego warunku nie spełnia. W uchwale
nie określono rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczo - wychowawczych świadczonych przez konkretne przedszkole
publiczne oraz ich jakości.
Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
Zgodzić naleşy się równieş ze stanowiskiem skarşącego, şe przyjęcie w zaskarşonej uchwale dziennej
opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
w wysokości 4,20zł i minimalnej opłaty miesięcznej
na poziomie nie mniejszym niş 92zł sprawia praktycznie, şe opłaty za świadczenia realizowane
w przedszkolach na terenie Gminy Szprotawa mają
charakter opłat stałych. Opłata miesięczna pokrywa
niemalşe 22 dni świadczeń, z których korzysta dziecko, a zatem poza wyjątkami opłata ta pokrywa pełny
miesięczny okres, w którym dziecko miałoby korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wyznaczenie opłaty w kwocie nie mniejszej niş 92zł miesięcznie wskazuje teş na to, şe
w przypadku kilkudniowej nieobecności dziecka
w przedszkolu i nie korzystania przez nie z zajęć wykraczających poza podstawy programowe rodzice
i tak zostaliby obciąşeni opłatami.
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Reasumując wskazać naleşy, şe podejmując zakwestionowaną przez Prokuratora uchwałę Rada Miejska w Szprotawie dokonała istotnego naruszenia
prawa, polegającego na braku wykazania rodzajowego i czasowego zajęć, z których korzystałyby
dzieci w ramach programu wychowania przedszkolnego wykraczającego poza jego podstawy programowe oraz nie wskazanie w sposób precyzyjny
opłat za poszczególne zajęcia.

Poz. 120, 121

Mając powyşsze na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym - stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały w części dotyczącej § 2.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iş
zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem niewaşności.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 367/09
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
czyk

Sędzia WSA Stefan Kowal-

Sędziowie

Sędzia WSA Jacek Niedzielski
Sędzia WSA Barbara Rennert
(spr.)

Protokolant

Sekretarz
Chorabik

sądowy

Danuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 paŝdziernika
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady
Gminy w Słońsku z dnia 27 listopada 2008r.
Nr XXVII/177/2008 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009r. stwierdza niewaşność § 2 lit. a)
zaskarşonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. zaskarşył
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uchwałę Rady Gminy Słońsk
z dnia 27 listopada 2008r., Nr XXVII/177/08, w sprawie ustalania wysokości stawek podatku oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w części obejmującej § 2 lit. „a” tej uchwały, domagając się
stwierdzenia niewaşności. Zarzut dotyczył raşącego
naruszenie prawa – art. 217 Konstytucji RP oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) przez ustanowienie w § 2
lit. „a” tej uchwały ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości „w wysokości
odpowiadającej zobowiązaniu podatkowemu powierzchni nieruchomości przekraczającej 100m2
w budynkach określonych w § 1 pkt 2 lit. „e” uchwały będących własnością emerytów i rencistów (których wyłącznym ŝródłem utrzymania jest emerytura
lub renta)”.
W uzasadnieniu skargi odwołując się do art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), oraz art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych wskazano, şe zaskarşony zakres zwolnienia naruszył przepisy
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. 7 ust. 3 powołanej ustawy.
Zdaniem skarşącego w polskim systemie prawnym
nie występuje w konstrukcji podatku częściowe
zwolnienie z niego. Przepisy prawa, a w szczególności art. 217 Konstytucji RP odróşniają zwolnienie
podatkowe od ulgi podatkowe aczkolwiek nie zawierają definicji legalnych tych pojęć. Zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego
danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe),
podczas gdy ulga w podatku sprowadza się do
zmniejszenia rozmiarów podstawy opodatkowania,
stawki podatkowej czy teş kwoty podatku. Uprawnienie do stanowienia zwolnień podatkowych wynikające z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych dotyczy całkowitego zwolnienia z podatku,
a nie zwolnień częściowych. Prawo kształtowania
przez organy gminy polityki podatkowej w stosunku
do jej mieszkańców wynika takşe z art. 5 ust. 3
w/w ustawy, zgodnie z którym rada gminy moşe
przy określaniu wysokości stawek podatku od budynków lub ich części zróşnicować ich wysokość dla
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację,
sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.
Prokurator uznał zatem, iş kwestionowany przepis
uchwały stanowi ulgę, której Rada Gminy nie moşe
wprowadzić, gdyş nie posiada w tym przedmiocie
stosownego umocowania wynikającego z ustawy.
Skarşący wyraził pogląd, şe nawet przy przyjęciu
dopuszczalności konstrukcji częściowego zwolnienia
z podatku od nieruchomości, zaskarşony przepis
takşe musiałby być uznany za ustanowiony z naruszeniem regulacji prawnych rangi ustawowej.
Udzielenie ulgi podatkowej jest bowiem przykładem
przywileju podatkowego o charakterze mieszanym
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podmiotowo - przedmiotowym, gdyş obejmuje swoim zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię
zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania
podatkowego w podatku od nieruchomości, jaką
jest posiadanie budynków, a jednocześnie fakt
zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi
podatnika niezwiązanymi zupełnie z przedmiotem
opodatkowania, takimi jak ŝródło utrzymania podatnika i skład osobowy prowadzonego przez niego
gospodarstwa domowego. Zwolnienie to ma zatem
w istocie charakter podmiotowy, gdyş uchwałodawca w sposób wyraŝny określił podmiot, do którego
jest adresowane zwolnienie - osoby utrzymujące się
wyłącznie z renty lub emerytury. Skoro przepisy
prawa nie przyznają gminie kompetencji do ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym,
a przepis art. 217 Konstytucji w sposób wyraŝny
zastrzega, iş zwolnienia takie mogą być ustanawiane
wyłącznie w drodze ustawy to uznać naleşy, iş rada
gminy nie posiada równieş kompetencji do wprowadzania do systemu prawa podatkowego zwolnień
o charakterze mieszanym. Ustanowienie przez radę
gminy tego rodzaju zwolnień musi być uznane za
oczywistą i raşącą obrazę prawa.
W odpowiedzi na skargę, Rada Gminy Słońsk nie
podzieliła stanowiska skarşącego argumentując, şe
posiadała ona kompetencję do wprowadzenia spornego zwolnienia, które w jej ocenie ma charakter
przedmiotowy.
Sąd zwaşył:
Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny
sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej, a kryterium tej
kontroli jest legalność zaskarşonego aktu, tzn. jego
zgodność z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią inaczej. Stosownie do przepisu art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.) sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej stosują środki określone ustawą, w szczególności przepisami art. 145
do art. 150 tej ustawy. Z art. 168 Konstytucji R.P.
wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego
do uchwalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie
regulują ustawy dotyczące poszczególnych samorządów. Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje gminie prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązującego na obszarze
gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej
ustawy, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat naleşy do wyłącznej właściwości rady
gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Regulację dotyczącą chwał gminnych w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Pierwszy z wymienionych
przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje radzie
gminy do określenia przez nią, w drodze uchwały,
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wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niş określone
w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
dozwala zatem radzie gminy na uchwalenie zwolnień o charakterze przedmiotowym w podatku od
nieruchomości. Treść upowaşnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
Zgodnie z art. 84 Konstytucji kaşdy jest obowiązany
do ponoszenia cięşarów i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych w ustawie, co odnosi
się takşe do danin publicznych, o których mowa
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei
art. 217 Konstytucji wskazuje, şe nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowani i stawek podatkowych, a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy. Jak słusznie wskazał
skarşący, Rada Gminy nie miała kompetencji do
wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatku
od nieruchomości, poniewaş art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza moşliwość wprowadzania zwolnień z podatku od nieruchomości jedynie o charakterze przedmiotowym.
Naleşy bowiem zgodzić się ze skarşącym, iş wprowadzone w § 2 lit. „a” uchwały zwolnienie jest
przede wszystkim zwolnieniem podmiotowym.
Zwolnienie podatkowe o charakterze podmiotowym
to takie, które wyłącza obowiązki podatkowe ze
względu na kryterium podmiotowe, tj. dotyczy pewnej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie
z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii stanów faktycznych i prawnych. Sporne zwolnienie
podatkowe adresowane jest do emerytów i rencistów, dla których emerytura lub renta stanowi jedyne ŝródło utrzymania. Zwolnieniem z podatku zostały objęte budynki powyşej określonej w uchwale
powierzchni. Jest to zatem przywilej podatkowy
o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, w którym decydujące znaczenie naleşy
przypisać wyróşnikom podmiotowym, skoro fakt
zwolnienia z podatku został połączony ściśle z cechami podatników takimi jak ich zdolność do pracy
i ŝródło utrzymania. Zaskarşony przepis obejmuje
bowiem zakresem zastosowania daną kategorię
podatników ze względu na kryteria ich indywidualizujące, a więc podmiotowe. Tu zaś nastąpiła kolizja
z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami państwa a samorządu (art. 217
Konstytucji R.P., art. 7 ust. 3 o podatkach i opłatach
lokalnych). Słusznie więc Prokurator dopatrzył się
w istocie zaskarşonego zwolnienia obrazy prawa.
Z tych względów na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu
gminy jako sprzeczna z prawem jest niewaşna. Zatem w oparciu o art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak
w sentencji.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 420/09
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.).

Przewodniczący

Sędzia WSA Stefan Kowalczyk

Sędziowie

Sędzia WSA Anna Juszczyk –
Wiśniewska (spr.)

Dalej skarşący wskazał, şe analiza przepisów
§ 2 uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia
28 listopada 2008r. pozwala na stwierdzenie, şe regulacje te raşąco naruszają przepisy art. 217 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sędzia WSA Jacek Niedzielski
Protokolant

Sekretarz
Chorabik

sądowy

Danuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 paŝdziernika
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Sulęcinie na uchwałę Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 listopada 2008r. Nr XIX/141/08
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
podatku od nieruchomości na 2009r. stwierdza niewaşność § 2 zaskarşonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Rejonowy w Sulęcinie złoşył skargę na
uchwałę Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia
28 listopada 2008r., Nr XIX/141/08 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009r. w części obejmującej § 2 pkt 1 i 2
w/w uchwały. Uchwale w zaskarşonej części skarşący zarzucił raşące naruszenie prawa – art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez ustanowienie w § 2 pkt 1 i 2
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych i gruntów pod budynkami
stanowiących własność lub współwłasność rencistów i emerytów utrzymujących się wyłącznie z rent
i emerytur rolniczych, prowadzących samodzielne
lub wspólnie z małşonkiem gospodarstwo domowe
oraz dla budynków i budowli zajętych przez gminne
jednostki budşetowe, pomimo braku po stronie rady
miejskiej kompetencji do stosowania zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowo - przedmiotowym.
Wskazując na powyşsze zarzuty wniósł na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. o stwierdzenie niewaşności
uchwały Rady Miasta w Ośnie Lubuskim dnia
28 listopada 2008r. Nr XIX/141/08 w części - to jest
§ 2 w/w uchwały.
Uzasadniając swoje stanowisko Prokurator Rejonowy podał, şe jako podstawę prawną podjęcia powyşszej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001, poz. 1598
ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy
naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
Jednocześnie zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 tej samej ustawy, radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.
Regulacje rangi ustawowej określające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu podatku od
nieruchomości zawiera ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa powyşsza w art. 7 ust. 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia zakwestionowanej
uchwały stanowiła, iş rada gminy, w drodze uchwały, moşe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe
niş określone w ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Wskazano, iş w polskim systemie prawnym nie występuje w konstrukcji podatku częściowe z niego
zwolnienie. Przepisy prawa, w tym w szczególności
art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odróşniają bowiem zwolnienie podatkowe od ulgi podatkowej.
Podkreślono, şe w doktrynie prawa podatkowego
przyjmuje się, iş zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe)
lub wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych
(zwolnienie przedmiotowe). Wyróşnia się takşe
zwolnienia mieszane o charakterze przedmiotowopodmiotowym.
Udzielenie emerytom i rencistom utrzymującym się
wyłącznie z rent i emerytur rolniczych, prowadzącym samodzielne lub wspólnie z małşonkiem gospodarstwo domowe, zwolnienia w podatku od nieruchomości od budynków gospodarczych i gruntów
pod tymi budynkami stanowi bowiem klasyczny
przykład zwolnienia o charakterze mieszanym pod-
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miotowo-przedmiotowym. Obejmuje ono bowiem
swoim zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania
podatkowego podatku od nieruchomości, jaką jest
posiadanie gruntów i budynków, a jednocześnie fakt
zwolnienia ściśle łączy z cechami indywidualnymi
podatnika nie związanymi zupełnie z przedmiotem
opodatkowania takimi jak ŝródło utrzymania podatnika i fakt prowadzenia przez niego gospodarstwa
domowego.
Zwolnienie to ma zatem, niezaleşnie od redakcyjnej
formy jego sformułowania wysuwającej na pierwszy
plan elementy przedmiotowe w istocie charakter
mieszany podmiotowo – przedmiotowy, gdyş
w zwolnieniu uchwałodawca w sposób wyraŝny
określił podmiot, do którego jest adresowane – to
jest emerytów i rencistów, którzy utrzymują się wyłącznie z emerytury lub renty rolniczej.
Analogiczna sytuacja zachodzi w odniesieniu do
pkt. 2 § 2 zaskarşonej uchwały, w którym uchwałodawca zwolnił od podatku od nieruchomości budynki, grunty, budowle zajęte przez gminne jednostki budşetowe. Równieş i w tym przypadku, mamy do
czynienia ze zwolnieniem mieszanym, podmiotowoprzedmiotowym, przy czym na pierwszy plan wysuwają się okoliczności świadczące o tym, iş zwolnienie to ma charakter głównie podmiotowy. Fakt
zwolnienia z podatku od nieruchomości, łączy się
bowiem ściśle z cechą indywidualną podatników,
nie związaną zupełnie z przedmiotem opodatkowania, jaką jest ich status prawny i organizacyjny jako
gminnych jednostek budşetowych.
Rada Miejska w Ośnie Lubuskim w odpowiedzi na
skargę wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu
podano, şe w uchwale dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości rada musi szczegółowo
określić kategorie nieruchomości zwalnianej z podatku. Z uwagi na fakt, iş ustawa wskazuje, iş rada
moşe wprowadzić na swoim terenie jedynie zwolnienia przedmiotowe – uchwała w sprawie zwolnienia od podatku musi określać przedmiot opodatkowania jak budynek, grunt, lokal mieszkalny. Uchwała moşe równieş zawierać dalsze sprecyzowanie
przedmiotu opodatkowania poprzez wskazanie
określonych cech tego przedmiotu np. przez określenie przez kogo jest wykorzystywany lub jakim
celom słuşy. Nie moşna zgodzić się z twierdzeniem
skargi, iş takie określenie przedmiotu zwolnienia
powoduje, şe traci ono przymiot zwolnienia przedmiotowego. Na poparcie swojego twierdzenia Rada
powołała się na pogląd profesora Leonarda Etela,
„iş kaşde zwolnienie przedmiotu odnosi się do konkretnych podatników, którzy z niego korzystają. To
nie osoba podatnika decyduje jednak o zwolnieniu,
ale przede wszystkim rodzaj przedmiotu opodatkowania”.
Organ wskazał, şe istotnym jest równieş, iş zapis
o zwolnieniu dotyczy nieruchomości posiadanych
przez podatników o najnişszych dochodach i Rada
Miejska podejmując uchwałę o zaskarşonej treści
miała na celu ich ochronę. Ponadto uchylenie zaskarşonych przepisów uchwały spowoduje zmianę
zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości
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w trakcie roku podatkowego na niekorzyść podatnika. Stanowi to naruszenie zasady lex retro non agit.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył co następuje:
Skarga okazała się zasadna. Stosownie do treści
art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. - Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje wymiar
sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowią inaczej. Rozstrzygnięcie organu jest zgodne z prawem, jeşeli jest zgodna z przepisami prawa
materialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd
bada zgodność z prawem obowiązującym w dniu
podjęcia zaskarşonego aktu. Nadto, zgodnie z przepisem art. 3 § 1 P.p.s.a, sądy te sprawując kontrolę
działalności administracji publicznej stosują środki
określone ustawą - art. 145 do art. 150 ustawy.
Z art. 168 Konstytucji RP wynika prawo jednostek
samorządu terytorialnego do ustalania wysokości
podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalszej kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów.
I tak na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy
czym zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 tejşe ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
naleşy do wyłącznej właściwości rady gminy lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie podejmowania
uchwał w przedmiocie podatku od nieruchomości
zawarte zostało w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myśl natomiast art. 7 ust. 1 zwalnia się od podatku od nieruchomości wskazane w tym przepisie
nieruchomości (zwolnienie przedmiotowe), natomiast ust. 2 art. 7 zawiera wskazanie podmiotów
zwolnionych od podatku od nieruchomości
(np. uczelnie, szkoły, jednostki naukowo – badawcze).
W art. 7 ust. 3 ustawy ustawodawca zawarł upowaşnienie dla rady gminy zgodnie, z którym moşe
ona w drodze uchwały wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niş określone w ust. 1 ustawy. Zakres
delegacji ustawowej obejmuje zatem tylko zwolnienia przedmiotowe, a nie podmiotowe, czy o charakterze mieszanym podmiotowo – przedmiotowe.
W doktrynie przyjmuje się, şe zwolnienie podatkowe
to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie
podmiotowe) lub z przedmiotu danego podatku
pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych
(zwolnienia przedmiotowe). Występują równieş
zwolnienia o charakterze mieszanym: podmiotowoprzedmiotowym. Wskazać naleşy, şe zwolnienie ze
swej strony moşe dotyczyć jedynie podmiotu (podatnika) lub przedmiotu (np. dochodu, obrotu, majątku lub przychodu). Instytucja zwolnienia nie moşe
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wystąpić w innych elementach konstrukcji podatku
niş podmiot lub teş przedmiot podatku.

datki o opłaty lokalne – Komentarz, ABC, Warszawa
2008r., s. 310 ).

Odnosząc powyşsze uwagi na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić naleşy, şe rację ma skarşący, iş uregulowanie zawarte w § 2 zaskarşonej uchwały Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim odpowiada pojęciu
zwolnienie przedmiotowo – podmiotowego, a Rada
Miasta jest uprawniona na mocy art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych do wprowadzenia
tylko zwolnień od podatku od nieruchomości.
Słusznie wskazuje skarşący, şe zwolnienie określone
w § 2 zaskarşonej uchwały obejmuje zasięgiem
pewną ogólnie określoną kategorię zdarzeń skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego
w podatku od nieruchomości, jaką jest posiadanie
gruntów i budynków, a jednocześnie fakt zwolnienia
ściśle łączy z cechami indywidualnymi podatnika nie
związanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania
takimi jak ŝródło utrzymania lub status prawny
i organizacyjny podmiotu. Powyşsze powoduje, şe
zwolnienie to określa wyraŝnie podmiot, do którego
jest ono adresowane – to jest emerytów i rencistów
utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub renty
jak równieş gminnych jednostek budşetowych.
Zwolnieniem nie zostały objęte wszystkie budynki,
grunty i budowle lecz tylko te które znajdują się
w posiadaniu określonej grupy podmiotów. To powoduje, şe określone w § 2 zwolnienie ma charakter
podmiotowo-przedmiotowy. Sąd podziela pogląd,
şe uchwała w sprawie zwolnienia musi szczegółowo
określać przedmiot zwolnienia z opodatkowania,
moşe zawierać sprecyzowanie tego przedmiotu
poprzez wskazanie określonych cech np. poprzez
określenie jakim celom słuşy. Jednakşe określenie
przez kogo jest wykorzystywany powoduje, şe określone zwolnienie traci przymiot zwolnienia przedmiotowego na rzecz zwolnienia podmiotowo –
przedmiotowego. W niniejszej sprawie sposób
w jaki rada określiła zwolnienia przede wszystkim
wskazuje na podmiot którego dotyczy zwolnienie,
a nie na rodzaj przedmiotu.

W tym teş zakresie nie do przyjęcia jest pogląd
zgodnie, z którym „dozwolone jest to co nie jest
zabronione".

Wprowadzając, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych "inne zwolnienia
przedmiotowe" rada gminy nie moşe odnosić tego
zwolnienia do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1.

Z uwagi na opisane wyşej istotne wady części
zaskarşonej uchwały, których wynikiem było stwierdzenie istotnego naruszenie prawa (zarówno przepisów ustaw jak i Konstytucji RP), Sąd zobowiązany
był, na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a do stwierdzenia niewaşności uchwały Rady Miejskiej w Ośnie
Lubuskim w zaskarşonej części.

Pogląd o upowaşnieniu rady gminy, na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do uchwalania zwolnień o charakterze przedmiotowym, odnajdujemy równieş w stanowisku
doktryny. Wskazuje się w nim, şe biorąc pod uwagę
art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, naleşy stwierdzić, şe rada
gminy nie moşe wprowadzać zwolnień określonych
podmiotów (L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, po-

Stosownie bowiem do art. 7 Konstytucji RP organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wyraşona w tym przepisie zasada praworządności oznacza, şe władza publiczna moşe
działać tylko na podstawie i w granicach prawa nie
moşe sobie przypisywać uprawnień (praw), które
nie wynikają wprost, bezpośrednio z przepisów
prawa. Samorząd terytorialny na podstawie art. 16
ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu
władzy publicznej, zatem określona w art. 7 Konstytucji RP zasada praworządności odnosi się do jego
organów w całej rozciągłości.
Podkreślić równieş naleşy, şe niedopuszczalne jest
stanowienie przepisów niezgodnych z Konstytucją,
nawet gdyby były one korzystne z punktu widzenia
jakiejś grupy podatników, czy teş uwzględniałyby
względy społeczne czy ekonomiczne pewnej grupy
podatników.
Mając na uwadze powyşsze stwierdzić naleşy, şe
uchwała w zaskarşonej części narusza wskazane
przepisy Konstytucji RP (art. 7 i 217) oraz art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W myśl przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest niewaşna. Niewaşność tę powoduje kaşde
istotne naruszenie prawa przez organ gminy.
Stwierdzenie niewaşności uchwały wywołuje skutki
od chwili jej podjęcia (ex tunc). W tej sytuacji
uchwałę naleşy potraktować tak jakby nigdy nie
została podjęta. Ma to swoje znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie takiej uchwały. Z tego teş względu nie jest zasadny zarzut, şe
stwierdzenie niewaşności uchwały w zaskarşonej
części spowoduje działanie prawa wstecz.

Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska
Sędzia WSA Stefan Kowalczyk
Sędzia WSA Jacek Niedzielski
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 709/09
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska /spr./
Sędzia WSA
szewska

Protokolant

Graşyna Stani-

sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 paŝdziernika
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia 27 września 2007r. Nr XII/85/07
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publiczne
przedszkoli w Gminie Koşuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały w części obejmującej § 2,
§ 3, § 4 i § 5.
UZASADNIENIE
Powołując się na przepis art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Koşuchowie w dniu 27 września 2007r. podjęła uchwałę
Nr XII/85/07, w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Koşuchów
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 112, poz. 1478,
a weszła w şycie z dniem 10 listopada 2007r.
W § 2 powyşszej uchwały rada ustaliła miesięczną
opłatę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę ustalanego corocznie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679) za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koşuchów, wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 3 powyşsza opłata nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz
kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
W myśl przepisu § 4 ust. 1 uchwały miesięczna opłata za wyşywienie dziecka kalkulowana jest w kaşdej
placówce odrębnie i ustalana jest przez strony: dyrektora przedszkola i rodziców (opiekunów) dziecka.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podle-

ga dzienna stawka şywieniowa za kaşdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem (§ 4 ust. 2). Natomiast zgodnie z dyspozycją § 5 uchwały, zakres
świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.
Powyşszą uchwałę zaskarşył do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli (pismo z dnia 10 sierpnia 2009r.) wnosząc o stwierdzenie jej niewaşności
w części obejmującej § 2, § 3, § 4 i § 5. Skarşący
zarzucił uchwale w kwestionowanej części istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póŝn. zm.), poprzez
wprowadzenie jednej sztywnej opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczających poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, która nakłada na rodziców obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od
zakresu świadczeń oferowanych poza realizacją
podstawy programowej przez konkretne przedszkole, jakości tych świadczeń, a przede wszystkim od
tego czy konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze.
Skarşący uznał, iş § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej
w Koşuchowie godzi w zasadę sprawiedliwości społecznej poprzez nieuwzględnienie przy ustaleniu
opłaty za świadczenia przedszkola okoliczności,
w jakim zakresie czasu poszczególne dziecko korzysta z usług tego przedszkola. Nie moşna bowiem
wykluczyć i takiej sytuacji, şe wychowanek przedszkola mimo, şe będzie w nim przebywał w okresie
przekraczającym podstawę programową, nie będzie
korzystał ze wszystkich posiłków lub nawet nie będzie ich spoşywał w ogóle. Taka sytuacja znajduje
się poza zakresem uregulowania przedmiotowego
aktu. Niedopuszczalne jest równieş ustalenie, iş
w przypadku absencji dziecka, zwrotowi podlega
jedynie dzienna stawka şywieniowa za kaşdy dzień
nieobecności dziecka, natomiast pozostałe koszty
i opłaty za usługi i zajęcia, z których dziecko nie korzysta - nie.
Nadto Skarşący zarzucił, iş granice delegacji przewidzianej w art. 14 ust. 5 zostały przekroczone w postanowieniu § 4 i § 5 zaskarşonej uchwały, bowiem
w pojęciu „ustalanie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych”, nie mieszczą się ani ustalanie
wzorów umów (co stanowi materie prawa cywilnego w ramach przewidzianej tan swobody umów
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i nie podlega regulacji publicznoprawnej), ani teş
upowaşnienie do dokonywania ustalania opłat, czy
teş ich zmian przez dyrektora przedszkola. Zdaniem
Prokuratora wskazany przepis ustawy o systemie
oświaty upowaşnia wprost jedynie radę gminy do
ustalania konkretnych opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, a nie
jedynie określania zasad ich ustalania. Rada nie posiada jednocześnie prawa delegowania swych
ustawowych kompetencji do ustalenia wysokości
opłat na dyrektora przedszkola.
W odpowiedzi na skargę Gmina Koşuchów, reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie
o orzeczenie niezgodności z prawem zakwestionowanych postanowień zaskarşonej uchwały. Organ
wniósł ponadto o rozwaşenie umorzenia postępowania na podstawie art. 161 pkt. 3 ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W uzasadnieniu organ podał między innymi, iş
przed skierowaniem skargi Prokurator mimo moşliwości jaką daje mu przepis art. 5 ustawy z 20 czerwca 1985r.o Prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39
ze zm.) nie poprzedził swej skargi wcześniejszym
wystąpieniem do Rady Miejskiej w Koşuchowie
sprawy zmiany lub uchylenia ww. uchwały co dałoby temu organowi moşliwość zajęcia stanowiska
być moşe zgodnego ze stanowiskiem strony skarşącej. Przedmiotowa uchwała i jej zapisy nie były kwestionowane przez organ nadzoru i została ogłoszona
w trybie określonym odrębnymi przepisami.
Gmina Koşuchów wskazała, iş przytoczone w skardze orzecznictwo sądów administracyjnych pochodzi z okresu po wejściu w şycie kwestionowanych
zapisów uchwały. Po dacie wejścia w şycie zaskarşonej uchwały został równieş wprowadzony przepis
art. 67a ustawy o systemie oświaty, regulujący zasady odpłatności za şywienie dzieci w placówkach
szkolnych, w tym i w przedszkolu, ponadto od
1 września 2009r. weszły w şycie przepisy nowego
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17), z tych powodów organ nosił się z zamiarem zmiany lub uchylenia uchwały.
Pełnomocnik Gminy Koşuchów wskazał równieş, iş
na sesji w dniu 28 sierpnia 2009r Rada Miejska
w Koşuchowie podjęła uchwałę Nr XLVI/305/09,
uchylającą uchwałę będącą przedmiotem skargi
Prokuratora Rejonowego, która 2 września została
przekazana Wojewodzie Lubuskiemu celem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Od 1 września br. nie są równieş pobierane opłaty
za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu na terenie Gminy.
Dodatkowo w piśmie procesowym z 13 paŝdziernika
2009r., organ, poinformował, iş uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr XLVI/305/09 z dnia 28 sierpnia 2009r., uchylająca zaskarşoną uchwałę, została
ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 1 paŝdziernika 2009r. Nr 104, zatem w dniu, na który wy-
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znaczono termin rozprawy (tj. 29 paŝdziernika
2009r.) zaskarşona uchwała nie będzie pozostawała
w obrocie prawnym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt. 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) - dalej „p.p.s.a.”.
Na wstępie naleşało rozpoznać wniosek Gminy Koşuchów (o charakterze formalnym) o umorzenie
postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1
pkt 3 P.p.s.a., jako bezprzedmiotowego. W ocenie
Sądu brak było podstaw do uwzględnienia powyşszego wniosku.
Uchwałą Nr XLVI/305/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.
Rada Miejska w Koşuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 1 paŝdziernika 2009r. Nr 104,
poz. 1384, weszła w şycie 16 paŝdziernika 2009r.)
uchyliła zaskarşoną uchwałę Nr XII/85/07 z 27 września 2007r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli w Gminie Koşuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe
(§ 10).
Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarşonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zwaşyć naleşy, iş
co prawda w chwili orzekania przez Sąd zaskarşona
uchwała stanowiła juş nieobowiązujący akt prawny,
to uchylenie aktu prawnego nie oznacza, şe przestaje on kształtować stosunki prawne istniejące nadal
po dacie owego uchylenia.
Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt W 5/94, OTK 1994, nr 2,
poz. 44), dokonując wykładni postanowień art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), dalej w skrócie „u.s.g.” przyjął, a pogląd ten
podziela sąd w składzie orzekającym w przedmiotowej sprawie, şe zmiana lub uchylenie uchwały dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd
administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona uchwała
moşe być stosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały. W uchwale zaś z 14 lutego 1994r. (K 10/93, OTK 1994, cz. 1
poz. 7) Trybunał stanął na stanowisku, şe „przepis
obowiązuje w danym systemie prawa jeşeli moşna
go zastosować do sytuacji z przeszłości, teraŝniejszości lub przyszłości”. Tak więc uchylenie zaskar-
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şonej uchwały przez organ, który ją podjął, przed
wydaniem wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym
rozpoznania skargi na tą uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem utoşsamiać z uwzględnieniem
skargi. W tym kontekście istotne jest to, iş skutkiem
stwierdzenia niewaşności uchwały (aktu) organu
gminy jest jej wyeliminowanie z obrotu prawnego
od chwili podjęcia (ex tunc). Oznacza to zatem
uznanie braku skuteczności stosowania aktu od
chwili jego podjęcia (wydania). Powyşsze rozróşnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu
widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarşonej uchwale. Zdaniem
Sądu, uchylenia uchwały nie moşna utoşsamiać
równieş z uwzględnieniem skargi opartej na şądaniu
stwierdzenia niewaşności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iş skutki stwierdzenia niewaşności uchwały polegające na orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są dalej idące niş uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia
(por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
16 września 2003r., sygn. II SA/Wr 854/03, Samorząd
Terytorialny z 2005r. z. 7-8, poz. 125. Za dopuszczalnością orzekania o legalności uchwały jednostki
samorządu terytorialnego, uchylonej po wniesieniu
skargi do sądu wyrok opowiedział się kilkakrotnie
Naczelny Sąd Administracyjny (por wyrok z dnia
22 marca 2007r., sygn. akt II OSK 1776/06, LEX nr
327767, wyrok z dnia 27 września 2007r. sygn. akt
II OSK 1046/07, Lex nr 384291).
Odnosząc te rozwaşania do przedmiotowej sprawy
stwierdzić naleşy, şe zaskarşona uchwała, choć
uchylona w chwili wydania wyroku, istniała w obrocie prawnym przez około 2 lat (od 10 listopada
2007r. do 15 paŝdziernika 2009r.) i jako powszechnie
obowiązujące prawo w tym czasie wywoływała konkretne skutki prawne wobec członków wspólnoty
samorządowej np. powstanie po stronie rodziców
czy opiekunów prawnych dziecka zobowiązania do
uiszczenia opłat za przedszkole w okresie, w którym
zaskarşona uchwała obowiązywała, w wysokości
w niej określonej, a w konsekwencji moşliwość egzekwowania od tych osób zaległych, nieprawidłowo
naliczonych opłat. Oznacza to, iş zaskarşona uchwała ma zastosowanie do sytuacji faktycznych zaistniałych przez jej uchyleniem. Nadto podkreślenia wymaga, iş orzeczenie o niewaşności uchwały na skutek uwzględnienia skargi prokuratora spowoduje
wyeliminowanie jej z obrotu prawnego ze skutkiem
ex tunc, a wyrok taki otworzy drogę do realizacji
uprawnień wynikających z art. 77 Konstytucji RP.
Zgodnie z przepisem art. 147 § 2 P.p.s.a., rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, wydane na
podstawie uchwały lub aktu, których Sąd stwierdzi
niewaşność albo wydanie z naruszeniem prawa,
podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu
szczególnym.
W dalszej kolejności naleşy zaznaczyć, iş Prokurator
Rejonowy w Nowej Soli wniósł skargę z w trybie
przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.),
który stanowi, şe jeşeli uchwała organu samorządu
terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są
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niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie
albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego
organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator moşe takşe wystąpić
o stwierdzenie jej niewaşności do sądu administracyjnego.
Konstrukcja powyşszego przepisu oznacza, iş
w przypadku stwierdzenia przez prokuratora, şe
uchwała organu samorządu terytorialnego jest niezgodna z prawem – do prokuratora naleşy wybór
jednego spośród wskazanych przez ustawodawcę
trybów zmierzających do przywrócenia stanu zgodności z prawem czy to przez zmianę lub uchylenie
uchwały przez organ, który ją wydał, czy teş przez
wyeliminowanie wadliwego aktu z obrotu prawnego
przez sąd administracyjny.
Zadaniem prokuratury jest strzeşenie praworządności (art. 2 ustawy o prokuraturze) prokurator wnosząc skargę na uchwałę w powyşszym trybie nie
działa we własnej sprawie lecz jako reprezentant
interesu publicznego. Zapewne te względy zadecydowały o tym, iş ustawodawca zwolnił prokuratora
z obowiązku uprzedniego wyczerpania środków
zaskarşenia (lub wezwania organu do zmiany lub
uchylenia skarşonego aktu), co wynika z art. 52 § 1
P.p.s.a., zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego moşna wnieść po wyczerpaniu środków
zaskarşenia, jeşeli słuşyły one skarşącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie,
chyba şe skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 P.p.s.a. sąd
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o którym
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza niewaşność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności jako
następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Podstawy stwierdzenia niewaşności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.). W myśl przepisu art. 91 ust. 1 zdanie 1 ustawy,
uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne
z prawem są niewaşne. Przy czym w orzecznictwie
sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest
pogląd, iş tylko istotne naruszenie prawa stanowi
podstawę do stwierdzenia niewaşności uchwały
(aktu) organu gminy. Za „istotne" naruszenie prawa
uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym
państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz
prawa materialnego, a takşe przepisów regulujących
procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl,
Z. Kmieciak, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA
i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001,
z. 1-2, str. 101-102).
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Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost
z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne raşące
naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności
decyzji czy postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się niewaşności uchwały lub
zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iş
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem
prawa.
Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 ww. ustawy, nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia
organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich
podjęcia, chyba şe uchybiono obowiązkowi przedłoşenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeşeli są one aktem prawa
miejscowego. Orzeczenie o niewaşności aktu organu gminy ma więc charakter deklaratoryjny, stwierdza jedynie zaistnienie przesłanki skutkującej niewaşnością uchwały (aktu) z mocy prawa, ze skutkiem ex tunc.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania skargi,
z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić naleşy, şe jej zarzuty są zasadne.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr XII/85/07 z dnia 27 września
2007r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli w Gminie Koşuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
W pierwszej kolejności naleşało dokonać oceny charakteru prawnego zaskarşonej uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu
prawnego tego aktu. Co prawda brak jest legalnej
definicji aktu prawa miejscowego, jednakşe
w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd,
iş aktem prawa miejscowego jest akt zawierający
normy o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym, skierowany do podmiotów zewnętrznych
wobec Gminy, którego adresatem jest szeroki krąg
adresatów (którzy mogą być jednak w jakiś sposób
określeni) oraz został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia
2002r., sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 paŝdziernika 2006r., sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.,
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005r., sygn. akt l OSK 971/05, LEX
nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dalej jako „ustawa oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego.
Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. (l OSK 971/05, LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony równieş w innych orzeczeniach
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sądów administracyjnych (por. wyrok Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 31 marca
2009r. sygn. akt IV SA/Gl 671/08, Wspólnota rok
2009, Nr 31, str. 42). W ocenie tego Sądu, za takim
charakterem powyşszej uchwały przemawia przede
wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie
upowaşnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
Odnosząc powyşsze uwagi na grunt niniejszej sprawy zwaşyć przyjdzie, iş przedmiotowa uchwała jest
skierowana ogólnie do rodziców (opiekunów prawnych) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
na terenie Gminy Koşuchów, zarówno uczęszczających do przedszkoli, jak i tych, które dopiero będą
korzystać z ich świadczeń w przyszłości. Zaskarşona
uchwała zawiera zatem normy generalne i abstrakcyjne skierowane do podmiotów zewnętrznych,
a nadto zawiera w swej treści regulacje o charakterze normatywnym. Z tych powodów naleşy stwierdzić, iş zaskarşona uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co w sytuacji stwierdzenia podjęcia jej
z istotnym naruszeniem prawa, implikuje stwierdzenie przez Sąd jej niewaşności w kaşdym czasie (art.
94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym a contrario).
Z treści art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia uchwały) wynika, şe zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych naleşy do
zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 7 w zw.
z art. 3 pkt 1 organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań tego organu
naleşy w szczególności:
1. zapewnienie warunków działania szkoły lub
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych
oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
4. wyposaşenie szkoły lub placówki w pomoce
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów oraz wykonywania innych zadań
statutowych.
Po myśl art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Przy czym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, jest zadaniem oświatowym
gmin. W ust. 3 art. 5a ustawodawca wskazał, iş
środki niezbędne na realizację zadań oświatowych,
o których mowa w ust. 2, w tym na wynagrodzenia
nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek,
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zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej, opłaty za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy,
a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem
art. 6 pkt 1.
W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej
wychowania przedszkolnego;
2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3
pkt 13 ustawy, pod pojęciem „podstawa programowa” naleşy rozumieć obowiązkowe na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz
umiejętności, a takşe zadania wychowawcze szkoły
(przedszkola), które są uwzględniane odpowiednio
w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umoşliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.
Zgodnie z delegacją zawartą w art. 22 ust. 2 pkt 2
lit a ustawy o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala w drodze
rozporządzenia minister właściwy do spraw o światy
i wychowania. W dacie uchwalania przedmiotowej
uchwały podstawę programową wychowania
przedszkolnego określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. Nr 51, poz. 458)
W przepisie § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) określono, şe statut
przedszkola określa dzienny czas pracy przedszkola
ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie krótszy niş 5 godzin
dziennie.
Z treści art.14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wynika zakres upowaşnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawno - finansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraŝnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za
uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
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W świetle powyşszego naleşy stwierdzić, po pierwsze şe świadczenia publicznych przedszkoli dotyczące nauczania i wychowania w zakresie mieszczącym
się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego będą zawsze bezpłatne. Wszystkie inne
usługi świadczone w przedszkolu, wykraczające poza podstawę programową, mogą być z woli rady
gminy odpłatne i tylko tych świadczeń dotyczyć moşe uchwała gminy. Po wtóre powyşsze opłaty nie
mogą prowadzić do przeniesienia na rodziców
(opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze
świadczeń przedszkoli publicznych kosztów, które na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących
zobowiązana jest ponieść gmina jako organ prowadzący przedszkole np. zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywania remontów, zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, wyposaşenia
w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania i wychowawczych,
wynagrodzenia nauczycieli, utrzymania przedszkola
(art. 5, art. 5a).
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się juş pogląd, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ww. ustawy opłata nie moşe mieć charakteru
stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek
jej ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania
przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania. Sądy administracyjne zgodne są teş co do
konieczności precyzyjnego określania wymiaru
i jakości tych świadczeń, niejako w formie cennika
i w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń.
(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2008r. Sygn. akt
III SA/Wr 622/07, opubl. w elektronicznym Systemie
Informacji Prawnej LEX pod nr 372638, wyrok WSA
w Lublinie z dnia 29 maja 2008r. sygn. akt III SA//Lu
167/08, wyrok WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r.
sygn. akt III SA//Gd 476/08 wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r, IISA/Bd 400/09 niepubl.,
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
3 marca 2009r. sygn. akt I OSK 1189/08 opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.nsa.gov.pl).
W zaskarşonej uchwale Rada Miejska w Koşuchowie
w § 2 i § 3 ustaliła „opłatę miesięczną” w wysokości
9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za
pracę ustalanego corocznie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)
za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koşuchów, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, z zastrzeşeniem, şe opłata ta nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki.
Zdaniem Sądu, kwestionowana uchwała nie zawiera
takiej konkretyzacji świadczeń objętych ww. odpłatnością, która spośród usług oferowanych przez
przedszkola publiczne pozwoliłaby wyróşnić te wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 342 –

Z przepisu § 2 zaskarşonej uchwały nie wynika rozróşnienie rodzaju świadczenia jakie za jej poniesienie oferuje przedszkole. Zestawienie tego przepisu
z § 3 uchwały, wskazuje za to jakiego rodzaju zajęcia
nie mieszczą się w podanej w § 2 wysokości. Brak
jest takşe uzasadnienia do uchwały, które mogłoby
ukazać sposób ustalania wysokości np. opłaty ustalonej w § 2. Powyşsze nie wynika równieş z treści
protokołu z sesji rady, na której została podjęto zaskarşoną uchwałę. Ujęcie kosztów jako całość sprawia, şe poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych
zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego czy mieszczą się takşe świadczenia
zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej. Trafnie Prokurator zauwaşył, iş § 2 nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość
opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej
w tym przepisie. Wskazana, w zakwestionowanym
przepisie opłata, w zestawieniu z § 1, moşe wskazywać, şe jest ponoszona za sam pobyt dziecka
w przedszkolu przez czas przekraczający 5 godzin.
Tymczasem, jak wynika z ustawy o systemie oświaty, odpłatności podlega nie sam pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego
rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza
podstawę programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Taka regulacja uniemoşliwia tym samym ustalenie,
czy opłata ustalona zaskarşoną uchwałą nie obejmuje jednocześnie świadczeń bezpłatnych objętych
podstawą programową, a nadto czy nie obejmuje
„partycypacji” rodziców w kosztach prowadzenia
przedszkola, do których ponoszenia zobligowany
jest organ prowadzący. Uchwała nie określa rodzaju
i wymiaru dodatkowych świadczeń, co w konsekwencji oznacza wprowadzenie jednolitej odpłatności wobec rodziców wszystkich dzieci objętych opieką w publicznych przedszkolach, niezaleşnie od tego, czy dane przedszkole świadczy takşe usługi wykraczające poza podstawę programową. Ustalenie
wysokości przedmiotowej opłaty winno być poprzedzone kalkulacją ekonomiczną, i respektować zasadę
ekwiwalentności świadczeń. Niezachowanie tych
zasad skutkowało w niniejszej sprawie ustanowieniem przez Radę Gminy stałej odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Koşuchów, a tym samym przekroczeniem granic
delegacji ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty.
W dalszej kolejności naleşy wskazać, iş zasadne są
równieş zarzuty skargi w zakresie dotyczącym regulacji zawartych w przepisach § 4 i § 5 uchwały Rady
Miejskiej w Koşuchowie Nr XII/85/70 z dnia 27 września 2007r.
W § 4 powyşszego aktu normatywnego Rada
uchwaliła, iş miesięczna opłata za wyşywienie dziecka kalkulowana jest w kaşdej placówce odrębnie
i ustalana jest przez strony: dyrektora przedszkola
i rodziców (opiekunów) dziecka, a w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co
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najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna
stawka şywieniowa za kaşdy dzień nieobecności,
pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów absencji dziecka z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (ust. 2).
Zgodnie natomiast z § 5 zakres świadczeń oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami
(opiekunami) dziecka.
W świetle wcześniejszych wywodów naleşy stwierdzić iş powyşsze unormowania naruszają w istotny
sposób dyspozycje przepisu art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, bowiem
w sposób nieuprawniony przenoszą ustawowo
określoną kompetencję do ustalania opłat za świadczenia publicznych przedszkoli przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę (władczy akt organu administracji publicznej o charakterze generalnym i abstrakcyjnym),
na rzecz swobodnego ustalania ich w trybie indywidualnym w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy dyrektorem przedszkola (gminnej jednostki organizacyjnej) a rodzicami dziecka. Na podstawie
analizy zaskarşonych przepisów § 4 i § 5 uchwały,
nie moşna takşe jednoznacznie i precyzyjnie ustalić
zakresu świadczenia określonego jako „miesięczna
opłata za wyşywienie dziecka” (§ 4 ust. 1), z zapisu
§ 4 ust. 2 w zw. z § 5 zdaje się wydawać, iş na powyşsza opłata poza stawką şywieniową obejmuje
równieş inne składniki, nie jest natomiast określanie
jakie, i czy nie obejmuje ona pośrednio np. kosztów
przygotowania posiłków, współfinansowania wynagrodzenia osoby przygotowującej posiłki itp.
Wszelkie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli winy być kształtowane zgodnie z celami polityki edukacyjnej, znajdującymi w szczególności wyraz w ustawie o systemie oświaty. Obowiązek organizowania bezpłatnego nauczania i wychowania
oznacza, şe gmina nie moşe pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji prawnej moşliwe jest zatem, a nie obligatoryjne, ustalanie i pobieranie opłat jedynie za świadczenia tych przedszkoli publicznych, które udzielają
świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę
programową, wykraczające poza minimum określone podstawą programową. Ustalanie przedmiotowych opłat nie moşe mieć cech arbitralności, dowolności, polegać winno zatem na precyzyjnym
określeniu konkretnych opłat za poszczególne
świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na
zasadzie ekwiwalentności, winno być poprzedzone
jawną kalkulacją poszczególnych kosztów w sposób
dający moşliwość kontrolowania i oceny.
Przepisy § 2, § 3, § 4 i § 5 zaskarşonej uchwały nie
spełniają powyşszych wymogów, zatem istotnie
naruszają art. 14 ust. 5 z uwzględnieniem treści
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Za niewystarczające naleşy bowiem
uznać wskazanie, iş są to koszty zajęć wykraczają-
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cych poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Mając powyşsze na uwadze Sąd uwzględnił skargę,
i na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały części obejmującej §2, § 3, § 4 i § 5.

Poz. 123, 124

W dacie orzekania przez Sąd zaskarşona uchwała
była juş aktem nieobowiązującym (uchylona uchwałą Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr XLVI/305/09
z dnia 28 sierpnia 2009r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z dnia 1 paŝdziernika 2009r. Nr 104, poz. 1384),
oznacza to, iş zbędne było orzekanie o wstrzymaniu
jej wykonania, na podstawie art. 152 P.p.s.a..

===================================================================================
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 745/09
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

31 stycznia 2008r., a weszła w şycie po upływie
14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

W § 1 ust. 1 uchwały ustalono, şe miesięczna odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci przebywających
w przedszkolu powyşej 5 godzin dziennie. W ust. 2
tego paragrafu za wymienione świadczenia ustalono
opłatę miesięczną w kwocie 60zł „dla dzieci przebywających w przedszkolu w systemie 8 godzin dziennie". W ust. 3 przewidziano znişkę opłaty do kwoty
30zł. w przypadku uczęszczania do przedszkola
dwóch lub więcej wychowanków z tej samej rodziny.

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)
Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 paŝdziernika
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Şaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 grudnia 2007r. Nr 129/5/XIII/07 w przedmiocie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola
I.

stwierdza niewaşność § 1 ust. 1, 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia
2007r. Nr 129/5/XIII/07 w przedmiocie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie
ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała, w części
wskazanej w pkt I wyroku, nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
1. Powołując się na przepis art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.; dalej: ustawa o systemie oświaty) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.;
dalej: ustawa o samorządzie gminnym) Rada Miejska w Iłowej w dniu 28 grudnia 2007r. podjęła
uchwałę Nr 129/57XIII/07 w przedmiocie określenia
miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń
przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego. Uchwała
została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 10, poz. 270 z dnia

2. Uchwałę zaskarşył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Prokurator Rejonowy w Şaganiu wnosząc o stwierdzenie jej niewaşności w części obejmującej § 1 ust. 2 i 3
(pkt 2 i 3 ). Skarşący zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy systemie
oświaty przez wprowadzenie jednej sztywnej opłaty
za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, która nakłada na rodziców obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od zakresu świadczeń oferowanych poza realizacją podstawy programowej przez konkretne
przedszkole, jakości tych świadczeń, a przede
wszystkim od tego czy konkretne dziecko w ogóle
korzysta z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze.
Skarşący uznał, iş zaskarşona część uchwały godzi
w zasadę sprawiedliwości społecznej poprzez nieuwzględnienie przy ustaleniu opłaty za świadczenia
przedszkola okoliczności, w jakim zakresie czasu
poszczególne dziecko korzysta z usług tego przedszkola. Nie moşna bowiem wykluczyć i takiej sytuacji, şe wychowanek przedszkola mimo, şe będzie
w nim przebywał w okresie przekraczającym podstawę programową, nie będzie korzystał ze wszyst-
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kich posiłków lub nawet nie będzie ich spoşywał
w ogóle.

orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd
Terytorialny 2001, z. 1-2, str. 101-102).

3. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
W uzasadnieniu podniesiono, şe uchwała pozostaje
w związku z istniejącą w gminie sytuacją korzystania
z przedszkoli i spełnia przesłanki niezbędne do określenia zakresu i rozmiaru zobowiązań nią objętych.
Wzięto w niej pod uwagę oświadczenia rodziców
oraz opiekunów, co do czasu korzystania dziecka
z przedszkola. Podkreślono, iş w gminie Iłowa dzieci
korzystają z przedszkola w wymiarze 5 godzinnym
albo 8 godzinnym.

Nie budzi wątpliwości, şe zaskarşona uchwała jest
aktem prawa miejscowego, gdyş zawiera normy
o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym,
skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec
gminy.

Na rozprawie w dniu 29 paŝdziernika 2009r. Prokurator objął şądaniem stwierdzenia niewaşności takşe
§ 1 ust. (pkt) 1 uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
4. Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.).
5. Na wstępie naleşy zaznaczyć, şe kompetencja
prokuratora do wniesienia skargi opiera się na art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi,
şe jeşeli uchwała organu samorządu terytorialnego
albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek
o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru;
w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator moşe takşe wystąpić o stwierdzenie
jej niewaşności do sądu administracyjnego.
Podstawy stwierdzenia niewaşności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy
o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 91 ust. 1
zdanie 1 tej ustawy, uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są niewaşne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iş tylko istotne naruszenie prawa
stanowi podstawę do stwierdzenia niewaşności
uchwały (aktu) organu gminy. Za „istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do
skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się
między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a takşe przepisów
regulujących procedury podejmowania uchwał
(por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle

6. Z treści art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, şe zakładanie i prowadzenie przedszkoli
publicznych naleşy do zadań własnych gminy. Według art. 5 ust. 7 w zw. z art. 3 pkt 1 tejşe ustawy
organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego
działalność. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Przy czym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, jest zadaniem
oświatowym gmin. W ust. 3 art. 5a ustawy o systemie oświaty określono, şe środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2,
w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada
gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola. Przedszkolem publicznym jest zaś przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego; przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Pod pojęciem „podstawy programowej" naleşy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a takşe zadania wychowawcze szkoły (przedszkola),
które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umoşliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt 13
ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z delegacją
zawartą w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie
oświaty, podstawę programową wychowania
przedszkolnego ustala w drodze rozporządzenia
właściwy minister. W dacie uchwalania przedmiotowej uchwały podstawę programową wychowania
przedszkolnego określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458). W przepisie § 10 ust. 2 pkt 1
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
określono, şe statut przedszkola określa dzienny
czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niş 5 godzin dziennie.
7. Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika zakres upowaşnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawno-finansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraŝnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za
uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Porównanie omówionych wyşej podstaw prawnych,
w tym norm kompetencyjnych prowadzi do wniosku, şe świadczenia publicznych przedszkoli dotyczące nauczania i wychowania w zakresie mieszczącym się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego są bezpłatne. Wszystkie inne usługi
świadczone w przedszkolu, wykraczające poza podstawę programową, mogą być z woli rady gminy
odpłatne i tylko tych świadczeń dotyczyć moşe
uchwała gminy. Opłaty nie mogą być tak skonstruowane by „przenosić" na rodziców (opiekunów
prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń
przedszkoli publicznych kosztów, które na podstawie
ustawy zobowiązana jest ponieść gmina, jako organ
prowadzący przedszkole.
Na tle potrzeby ścisłego rozróşnienia kompetencji
rady gmin do wprowadzania opłat za świadczenia
w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, şe uchwalona na mocy art. 14 ust. 5
ww. ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
Sądy administracyjne zgodne są teş co do konieczności precyzyjnego określania wymiaru i jakości
tych świadczeń, niejako w formie cennika i w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń, (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
3 marca 2009r., l OSK 1189/08; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia
5 lutego 2008r., III SA/Wr 622/07; wyrok WSA
w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA//Lu 167/08;
wyrok WSA w Gdańsku z 19 marca 2009r., III SA//Gd
476/08; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lipca
2009r., II SA/Bd 400/09; opublikowane w Centralnej
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.nsa.gov.pl).
8. Kwestionowana uchwała nie zawiera takiej konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością, która
spośród usług oferowanych przez przedszkola publiczne pozwoliłaby wyróşnić wykraczające poza
podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Brak jest takich elementów uchwały lub jej uzasadnienia, które mogłoby ukazać sposób ustalania
jej wysokości. Skonstruowanie opłaty jako elementu
12 4
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stałego sprawia, şe poza kontrolą pozostaje czy
w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie
świadczenia przekraczające podstawy programowe
wychowania przedszkolnego czy mieszczą się takşe
świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej do podstawy programowej.
Uchwała nie określa rodzaju i wymiaru dodatkowych świadczeń, co w konsekwencji oznacza wprowadzenie jednolitej odpłatności wobec rodziców
wszystkich dzieci objętych opieką w publicznych
przedszkolach, niezaleşnie od tego, czy dane przedszkole świadczy takşe usługi wykraczające poza
podstawę programową.
Analiza treści norm wynikających z § 1 uchwały
prowadzi do wniosku, şe opłatę wprowadzono za
„sam" pobyt dziecka w przedszkolu przez czas przekraczający 5 godzin. Tymczasem, co podkreśla wyraŝnie i zgodnie orzecznictwo sądów administracyjnych - odpłatności podlega nie pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego
rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza
podstawę programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Treść zaskarşonej regulacji uniemoşliwia ustalenie, czy wprowadzona opłata nie obejmuje zatem jednocześnie
świadczeń bezpłatnych objętych podstawą programową, a nadto „partycypacji" rodziców w kosztach
prowadzenia przedszkola, do których ponoszenia
zobligowany jest organ prowadzący.
Ustalanie zaś przedmiotowych opłat nie moşe mieć
cech arbitralności, czy dowolności i polegać winno
zatem na precyzyjnym określeniu konkretnych opłat
za poszczególne świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie ekwiwalentności, winno
być poprzedzone jawną kalkulacją poszczególnych
kosztów w sposób dający moşliwość kontrolowania
i oceny.
9. Niezachowanie tych zasad skutkowało w niniejszej sprawie ustanowieniem przez Radę Gminy stałej odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych na terenie gminy Iłowa, a tym samym przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej
w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Konsekwencja tej konstatacji jest stwierdzenie niewaşności całej treści § 1 przedmiotowej uchwały, gdyş
zawarte w nim przepisy ust. 1, 2 i 3 pozostają
w normatywnej zaleşności.
Mając powyşsze na uwadze na podstawie art. 147
§ 1 p.p.s.a. stwierdzono niewaşność zaskarşonej
uchwały w zakresie jej ust. 1, 2 i 3 § 1.
Zgodnie z art. 152 p.p.s.a. stwierdzono, iş w tym
zakresie uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa
miejscowego (szerzej R. Sawuła, Stosowanie
art. 152 praw o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, Państwo i Prawo
2004/8/71; takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50 i powołane tam poglądy).
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 783/09
z dnia 10 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
we Wschowie na uchwałę Rady Miejskiej
we
Wschowie
z
dnia
28
lutego
2008r.
Nr XXI/176/08 w przedmiocie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wschowa
I.

stwierdza niewaşność § 2 ust. 1 zaskarşonej
uchwały,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt I.
UZASADNIENIE
1. Powołując się na przepis art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.; dalej: ustawa o systemie oświaty) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.;
dalej: ustawa o samorządzie gminnym) Rada Miejska we Wschowie w dniu 28 lutego 2008r. podjęła
uchwałę Nr XXI/176/08 w sprawie ustalenia opłat za
niektóre świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Wschowa. Uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 24, poz. 553 z dnia 28 marca 2008r.
W § 2 ust. 1 uchwały została ustalona, za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
stała opłata miesięczna w wysokości 13 % (...) minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę
(…).
2. Uchwałę zaskarşył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Prokurator Rejonowy we Wschowie wnosząc o stwierdzenie jej
niewaşności w części obejmującej § 2 ust. (pkt) 1
uchwały. Skarşący zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy systemie oświaty
przez wprowadzenie stałej opłaty za świadczenia
publicznych przedszkoli wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
która nakłada na rodziców obowiązek jej ponoszenia
w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko

z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od zakresu świadczeń oferowanych poza realizacją podstawy
programowej przez konkretne przedszkole, jakości
tych świadczeń, a przede wszystkim od tego czy
konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych
świadczeń i w jakim rozmiarze.
Skarşący uznał, iş część uchwały godzi w zasadę
sprawiedliwości społecznej poprzez nieuwzględnienie przy ustaleniu opłaty za świadczenia przedszkola
okoliczności, w jakim zakresie czasu poszczególne
dziecko korzysta z usług tego przedszkola.
3. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej
uwzględnienie przedstawiając uchwałę z dnia
24 września 2009r., w której zaaprobowano stanowisko Prokuratora.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
4. Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.).
5. Na wstępie naleşy zaznaczyć, şe kompetencja
prokuratora do wniesienia skargi opiera się na art. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi,
şe jeşeli uchwała organu samorządu terytorialnego
albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek
o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru;
w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator moşe takşe wystąpić o stwierdzenie
jej niewaşności do sądu administracyjnego.
Podstawy stwierdzenia niewaşności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy
o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 91 ust. 1
zdanie 1 tej ustawy, uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są niewaşne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iş tylko istotne naruszenie prawa
stanowi podstawę do stwierdzenia niewaşności

Dziennik Urzędowy
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uchwały (aktu) organu gminy. Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do
skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się
między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a takşe przepisów
regulujących procedury podejmowania uchwał
(por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle
orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd
Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).

W przepisie § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) określono, şe statut
przedszkola określa dzienny czas pracy przedszkola
ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie krótszy niş 5 godzin
dziennie.

6. Z treści art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, şe zakładanie i prowadzenie przedszkoli
publicznych naleşy do zadań własnych gminy. Według art. 5 ust. 7 w zw. z art. 3 pkt 1 tejşe ustawy
organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego
działalność. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Przy czym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, jest zadaniem
oświatowym gmin. W ust. 3 art. 5a ustawy
o systemie oświaty określono, şe środki niezbędne
na realizację zadań oświatowych, o których mowa
w ust. 2, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz
utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane są
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

7. Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika zakres upowaşnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawno-finansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraŝnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za
uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłaty za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada
gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola. Przedszkolem publicznym jest zaś przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
co najmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego; przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Pod pojęciem „podstawy programowej” naleşy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a takşe zadania wychowawcze szkoły (przedszkola),
które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umoşliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych (art. 3 pkt 13
ustawy o systemie oświaty). Zgodnie z delegacją
zawartą w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o systemie
oświaty, podstawę programową wychowania
przedszkolnego ustala w drodze rozporządzenia
właściwy minister. W dacie uchwalania przedmiotowej uchwały podstawę programową wychowania
przedszkolnego określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458).

Porównanie omówionych wyşej podstaw prawnych,
w tym norm kompetencyjnych prowadzi do wniosku, şe świadczenia publicznych przedszkoli dotyczące nauczania i wychowania w zakresie mieszczącym się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego są bezpłatne. Wszystkie inne usługi
świadczone w przedszkolu, wykraczające poza podstawę programową, mogą być z woli rady gminy
odpłatne i tylko tych świadczeń dotyczyć moşe
uchwała gminy. Opłaty nie mogą być tak skonstruowane by „przenosić” na rodziców (opiekunów
prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń
przedszkoli publicznych kosztów, które na podstawie
ustawy zobowiązana jest ponieść gmina, jako organ
prowadzący przedszkole.
Na tle potrzeby ścisłego rozróşnienia kompetencji
rady gminy do wprowadzania opłat za świadczenia
w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, şe uchwalona na mocy art. 14 ust. 5
ww. ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
Sądy administracyjne zgodne są teş co do konieczności precyzyjnego określania wymiaru i jakości
tych świadczeń, niejako w formie cennika i w oparciu o zasadę ekwiwalentności świadczeń (por. wyrok
NSA z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08; wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2008r., III SA/Wr
622/07; wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 maja
2008r., III SA//Lu 167/08; wyrok WSA w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA//Gd 476/08; wyrok
WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r., II SA/Bd
400/09; opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych - www.nsa.gov.pl).
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8. Kwestionowana uchwała nie zawiera takiej konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością, która
spośród usług oferowanych przez przedszkola publiczne pozwoliłaby wyróşnić wykraczające poza
podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Brak jest takich elementów uchwały lub jej uzasadnienia, które mogłoby ukazać sposób ustalania
jej wysokości. Skonstruowanie opłaty jako elementu
stałego sprawia, şe poza kontrolą pozostaje czy
w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie
świadczenia przekraczające podstawy programowe
wychowania przedszkolnego czy mieszczą się takşe
świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej do podstawy programowej.
Uchwała nie określa rodzaju i wymiaru dodatkowych świadczeń, co w konsekwencji oznacza wprowadzenie jednolitej odpłatności wobec rodziców
wszystkich dzieci objętych opieką w publicznych
przedszkolach, niezaleşnie od tego, czy dane przedszkole świadczy takşe usługi wykraczające poza
podstawę programową.
Analiza treści norm wynikających z § 2 ust. 1 uchwały prowadzi do wniosku, şe opłatę wprowadzono za
„sam” pobyt dziecka w przedszkolu przez czas przekraczający 5 godzin. Tymczasem, co podkreśla wyraŝnie i zgodnie orzecznictwo sądów administracyjnych - odpłatności podlega nie pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego
rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza
podstawę programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Treść zaskarşonej regulacji uniemoşliwia ustalenie, czy wprowadzona opłata nie obejmuje zatem jednocześnie
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świadczeń bezpłatnych objętych podstawą programową, a nadto „partycypacji” rodziców w kosztach
prowadzenia przedszkola, do których ponoszenia
zobligowany jest organ prowadzący.
Ustalanie zaś przedmiotowych opłat nie moşe mieć
cech arbitralności, czy dowolności i polegać winno
zatem na precyzyjnym określeniu konkretnych opłat
za poszczególne świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie ekwiwalentności, winno
być poprzedzone jawną kalkulacją poszczególnych
kosztów w sposób dający moşliwość kontrolowania
i oceny.
9. Niezachowanie tych zasad skutkowało w niniejszej sprawie ustanowieniem przez Radę Gminy stałej odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych na terenie gminy Wschowa, a tym samym
przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Konsekwencją tej konstatacji jest, na podstawie
art. 147 § 1 p.p.s.a., stwierdzenie niewaşności § 2
ust. 1 przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z art. 152 p.p.s.a. stwierdzono, iş w tym
zakresie uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa
miejscowego (szerzej R. Sawuła, Stosowanie
art. 152 praw o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, Państwo i Prawo
2004/8/71; takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50 i powołane tam poglądy).
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 705/09
z dnia 18 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

I. stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części obejmującej § 2, § 3 i § 7,

Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

II. ustala, şe zaskarşona uchwała w części określonej w pkt I nie podlega wykonaniu.

Sędzia
nowicz
Protokolant

WSA Maria Bohda-

referent Adam Janas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r.,
Nr XII/112/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk
w zakresie przekraczającym podstawy programowe

UZASADNIENIE
Rada Miejska w Czerwieńsku, z powołaniem się na
przepis art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) - nazywaną dalej
ustawą o systemie oświaty, podjęła w dniu
30 stycznia 2008r. uchwałę Nr XII/112/08 w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
W myśl § 2 w/w uchwały opłata za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego wynosi
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150zł miesięcznie. W § 3 ustalono, şe opłata nie
obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, w szczególności nauki języków obcych i rytmiki. Natomiast stosownie do § 7 uchwały
opłata określona w § 2 ulega obnişeniu o 15% za
drugie i kaşde następne dziecko uczęszczające do
tego samego przedszkola.
Na uchwałę Nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. złoşył Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze,
domagając się stwierdzenia jej niewaşności w części
obejmującej § 2 i § 7. Prokurator zarzucił
w/w uchwale w zaskarşonym zakresie istotne naruszenie prawa w szczególności art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Skarşący podkreślił na wstępie, iş zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym radzie gminy przysługuje
prawo stanowienia prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.
W art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem,
iş przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Z powyşszego skarşący wywiódł, iş nauczanie
i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej i jest bezpłatne, natomiast za świadczenia
publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne
jest przy tym określenie rodzaju świadczeń, które są
odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające uznał
Prokurator wskazanie w uchwale, iş są to koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada
Miejska w Czerwieńsku w § 2 zaskarşonej uchwały
powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty, nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek ponoszenia jej w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od
tego czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Natomiast obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne, jak
zaznaczył skarşący, jest wykazanie, iş wysokość
obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku z przyczynowym z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty
konieczne jest szczegółowe wykazanie za jakiego
rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co się na
opłacane świadczenie składa. Sposób ustalenia
w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
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zostałyby ustalone przez Radę Miejska w Czerwieńsku z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności
i odpowiednio skalkulowane to moşliwe byłoby
uznanie takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego w skardze Prokurator powołał się na bogate
orzecznictwo sądów administracyjnych w tym samym przedmiocie.
W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Rady Miejskiej w Czerwieńsku wniósł o oddalenie skargi
ewentualnie o orzeczenie niezgodności z prawem
zakwestionowanego § 2 i § 7 zaskarşonej uchwały.
W uzasadnieniu wskazał, iş ustawodawca nie zakazał wprowadzenia zwolnień z opłat cywilnoprawnych ustalanych przez uprawniony organ. Dalej
podniósł, iş opłaty za świadczenia przeszkoli publicznych wykraczają poza podstawę programową,
lecz nie kaşde świadczenie moşliwe jest do skalkulowania w pienięşnej postaci. Moşliwe jest jedynie
określenie kosztów działania w formie osobowej
i rzeczowej. Koszty te są stałe bez względu na ilość
dzieci korzystających z przedszkola, jak i przez jaki
czas w nim pozostają w poszczególnych dniach.
Rada Miejska w Czerwińsku do pisma z dnia
23 września 2009r. dołączyła uchwalę Nr XXV/218/09
z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty
za opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne ponad
czas niezbędny na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, która w § 6 pozbawiła mocy prawnej zaskarşoną uchwałę Nr XII/112/08 z dnia 30 stycznia
2008r.
Rada Miejska w Czerwińsku wniosła o umorzenie
postępowania.
Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. podtrzymał skargę
modyfikując jej treść o stwierdzenie niewaşności
nadto § 3 zaskarşonej uchwały.
Z notatki słuşbowej z dnia 18 listopada 2009r. wynika, iş w/w uchwała Rady Miejskiej w Czerwińsku
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 120 z dnia 6 listopada
2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 350 –

Mając na względzie stanowisko zaprezentowane
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie
z dnia 23 września 2009r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze
przed wdaniem się w rozwaşania merytoryczne,
ocenić słuszność przedstawionego tam wniosku
o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Jak wynika z uchwały Rady Miejskiej w Czerwińsku
przedstawionej do kontroli sądowoadministracyjnej,
podjęta ona została w dniu 30 stycznia 2008r.
Przedstawiona przez Radę uchwała Nr XXV/218/09
z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty
za opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne
ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach w § 6 zawiera postanowienie
o utracie mocy obowiązującej zaskarşonej uchwały
Nr XXV/112/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
Na podstawie wskazanej regulacji wejście w şycie
uchwały nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Uchwała ta została opublikowana
w Dzienniku Województwa Lubuskiego Nr 120
z dnia 6 listopada 2009r. Tym samym utrata mocy
obowiązującej zaskarşonej przez Prokuratora uchwały z dnia 25 września 2009r. uzaleşniona od daty
publikacji uchwały uchylającej ją, nie pozwala na
akceptacje stanowiska Rady Miejskiej w Czerwieńsku wyraşonego w piśmie z dnia 23 września 2009r.
Zaskarşona uchwała obowiązuje jeszcze w chwili
orzekania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i nie jest bezprzedmiotowym orzekanie o jej
zgodności z prawem.
Niewątpliwie uchwała ta istniała w obrocie prawnym przez ponad rok i jako powszechnie obowiązujące w tym czasie prawo mogła wywołać skutki
prawne. Abstrahując zatem od faktu, iş zaskarşona
uchwała stanowi obowiązujący w chwili orzekania
przez Sąd akt prawny, zwaşyć naleşy takşe, iş zaskarşenie uchwały samorządu terytorialnego przez
Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej niewaşności
ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez
sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarşonych aktów i czynności według stanu prawnego
i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana lub
uchylenie zaskarşonej do sądu uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeşeli zaskarşona uchwała moşe być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc
uchylenie zaskarşonej uchwały przez organ, który ją
podjął, przed wydaniem zaskarşonego wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem
utoşsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki
stwierdzenia niewaşności uchwały polegające na
orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są
dalej idące niş uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia( por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2003r. sygn. II SA/Wr
854/03 publ. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8
poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-
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go z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt II OSK 1776/06
publ.LEX nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK
1994, nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny – dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. przyjął, şe przewidziana w powołanym przepisie
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna
równieş wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz moşe być stosowana
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej
dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. równieş glosę aprobującą do tej uchwały
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s.141).
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje,
şe uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarşona
uchwała nie wywołuje juş şadnych skutków prawnych ( wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK
1290/04, W. Chróścielewski w:W.Chróścielewski,
Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad
działalnością komunalną. W-wa 1995,s.137).
Wskazana konstatacja powoduje konieczność podjęcia dalszych, merytorycznych rozwaşań, co do
słuszności zarzutów postawionych w skardze.
Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa,
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjmuje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa
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jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Miejskiej uchwałę Nr XII/112/08 w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
w Gminie Czerwieńsk w zakresie przekraczającym
podstawy programowe
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.
akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r.
Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
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W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 2 şe opłata za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi
150zł miesięcznie; w § 3 şe opłata nie obejmuje
kosztów wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, w szczególności nauki języków obcych i rytmiki; w § 7 şe opłata określona w § 2 ulega obnişeniu o 15 % za drugie i kaşde następne dziecko
uczęszczające do tego samego przedszkola.
Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Miejska w Czerwieńsku art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z póŝn.
zm.). Zgodnie z w/w przepisem ustawodawca upowaşnił radę gminy do ustalania opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy.
Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
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Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi równieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłatne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia 5 lutego
2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638), z dnia 30 maja
2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex nr 322173), z dnia
24 września 2008r., III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia
2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex nr 235607), z dnia 18 lipca
2007r., IV SA/Wr 213/07 (Lex nr 471665), z dnia 7 maja
2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu
167/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd
476/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r.
II SA400/09 i w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
3 września 2009r. sygn. akt II SA/Go 497/09 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
- www.nsa.gov.pl).
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Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, şe kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w § 2 zakwestionowanej przez Prokuratora
w rozpoznawanym przypadku uchwały sformułowanie takiego warunku nie spełnia. W uchwale nie
określono rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru
dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych
świadczonych przez konkretne przedszkole publiczne oraz ich jakości.
Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
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Zgodzić naleşy się równieş ze stanowiskiem skarşącego, şe przyjęcie w zaskarşonej uchwale miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
w wysokości 150 zł sprawia praktycznie, şe opłaty za
świadczenia realizowane w przedszkolach na terenie
Gminy Czerwieńsk mają charakter opłat stałych.
Reasumując wskazać naleşy, şe podejmując zakwestionowaną przez Prokuratora uchwałę Rada Miejska w Czerwieńsku dokonała istotnego naruszenia
prawa, polegającego na braku wykazania rodzajowego i czasowego zajęć, z których korzystałyby
dzieci w ramach programu wychowania przedszkolnego wykraczającego poza jego podstawy programowe oraz nie wskazanie w sposób precyzyjny
opłat za poszczególne zajęcia.
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o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym - stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały w części dotyczącej § 2, § 3 i § 7.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iş zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu
w części objętej stwierdzeniem niewaşności, przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa miejscowego (szerzej R. Sawuła – Stosowanie
art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia. Państwo
i Prawo 2004/8/71, takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04,
opubl. OSP 2005/4/50).

Mając powyşsze na uwadze Sąd – na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

===================================================================================
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 777/09
z dnia 18 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)
Sędzia
nowicz

Protokolant

WSA Maria Bohda-

referent Adam Janas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Gminy Łagów
z dnia 30 listopada 2004r., Nr XVI/95/04 w sprawie
odpłatności za świadczenia prowadzonych przez
Gminę Łagów przedszkoli
I. stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części dotyczącej § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2,
II. ustala, şe zaskarşona uchwała w części określonej w punkcie I nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Łagów, z powołaniem się na przepis
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
- nazywaną dalej ustawą o systemie oświaty, podjęła w dniu 30 listopada 2004r. uchwałę Nr XVI/95/04
w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzonych przez Gminie Łagów przedszkoli.
Zgodnie z § 1 pkt 2 i 3 uchwały odpłatność za pobyt
dziecka w samorządowym przedszkolu wchodzącym

w skład zespołu Edukacyjnego w Łagowie oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w Sieniawie i Toporowie składa się z opłaty stałej,
obejmującej częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, w tym takşe koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanym w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, która nie podlega zwrotowi.
W myśl § 2 w/w uchwały opłata za pobyt dziecka
w przedszkolu wynosi 60zł miesięcznie, a za drugie
i kaşde następne dziecko opłata ta ulega obnişeniu
w wysokości 50%. W odniesieniu do dzieci 6-letnich
odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne powyşej 6 godzin opłata wynosi 20zł.
Na uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Łagów dnia
30 listopada 2004r. skargę do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złoşył Prokurator Rejonowy w Świebodzinie, domagając się
stwierdzenia jej niewaşności w części obejmującej
§ 1 pkt 2 i 3 oraz § 2.
Prokurator zarzucił w/w uchwale w zaskarşonym
zakresie istotne naruszenie prawa w szczególności
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Skarşący podkreślił na wstępie, iş zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym radzie gminy przysługuje
prawo stanowienia prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.
W art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez
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gminę przedszkoli publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem,
iş przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Z powyşszego skarşący wywiódł, iş nauczanie
i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej i jest bezpłatne, natomiast za świadczenia
publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne
jest przy tym określenie rodzaju świadczeń, które są
odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające uznał
Prokurator wskazanie w uchwale, iş są to koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada
Gminy Łagów w § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2 zaskarşonej
uchwały powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty,
nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek
ponoszenia jej w kaşdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od tego czy konkretne dziecko korzysta
w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Natomiast obowiązkiem organu samorządu
terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi
przedszkolne, jak zaznaczył skarşący, jest wykazanie,
iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na
rodzica dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku z przyczynowym
z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej
opłaty konieczne jest szczegółowe wykazanie za
jakiego rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co
się na opłacane świadczenie składa. Sposób ustalenia w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na
kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
zostałyby ustalone przez Radę Gminy Łagów
z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane to moşliwe byłoby uznanie
takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego
w skardze Prokurator powołał się na bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym samym
przedmiocie.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Gminy Łagów wniósł o umorzenie postępowania,
albowiem zaskarşona uchwała utraciła moc na skutek podjęcia przez Radę Gminy Łagów uchwały
Nr XXVIII/186/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Łagów. Organ do pisma z dnia 18 września
2009r. dołączył uchwalę Nr XXVIII/186/09 z dnia
10 września 2009r., która w § 11 pozbawiła mocy
prawnej zaskarşoną uchwałę Nr XVI/95/04 z dnia
30 listopada 2004r.
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie piśmie z dnia
30 paŝdziernika 2009r. podtrzymał w całości skargę.
Z notatki słuşbowej z dnia 18 listopada 2009r.
wynika, iş w/w uchwała Rady Gminy Łagów
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Nr XXVIII/186/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Łagów nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Mając na względzie stanowisko zaprezentowane
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie
z dnia 18 września 2009r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze
przed wdaniem się w rozwaşania merytoryczne,
ocenić słuszność przedstawionego tam wniosku
o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Jak wynika z uchwały Rady Gminy Łagów przedstawionej do kontroli sądowoadministracyjnej, podjęta ona została w dniu 30 listopada 2004r. Przedstawiona przez Radę uchwała Nr XXVIII/187/09
z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
w § 11 zawiera postanowienie o utracie mocy obowiązującej zaskarşonej uchwały Nr XVI/95/04 z dnia
30 listopada 2004r.
Na podstawie wskazanej regulacji wejście w şycie
uchwały nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Uchwała ta nie została opublikowana
w Dzienniku Województwa Lubuskiego, stąd teş nie
zasługuje na akceptację wniosek organu o umorzenie postępowania. Zaskarşona uchwała obowiązuje
jeszcze w chwili orzekania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i nie jest bezprzedmiotowym orzekanie o jej zgodności z prawem.
Niewątpliwie uchwała ta istniała w obrocie prawnym przez blisko 5 lat i jako powszechnie obowiązujące w tym czasie prawo mogła wywołać skutki
prawne. Abstrahując zatem od faktu, iş zaskarşona
uchwała stanowi obowiązujący w chwili orzekania
przez Sąd akt prawny, zwaşyć naleşy takşe, iş zaskarşenie uchwały samorządu terytorialnego przez
Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej niewaşności
ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez
sądy administracyjne jest ocena legalności zaskar-
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şonych aktów i czynności według stanu prawnego
i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana lub
uchylenie zaskarşonej do sądu uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeşeli zaskarşona uchwała moşe być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc
uchylenie zaskarşonej uchwały przez organ, który ją
podjął, przed wydaniem zaskarşonego wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem
utoşsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki
stwierdzenia niewaşności uchwały polegające na
orzeczeniu o jej niewaşności od daty jej podjęcia, są
dalej idące niş uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia( por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2003r. sygn. II SA/Wr
854/03 publ. Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8
poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2007r. sygn. akt II OSK 1776/06
publ. LEX nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK
1994, nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny – dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g.
- przyjął, şe przewidziana w powołanym przepisie
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna
równieş wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz moşe być stosowana
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej
dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. równieş glosę aprobującą do tej uchwały
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s.141).
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje,
şe uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarşona
uchwała nie wywołuje juş şadnych skutków prawnych (wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK
1290/04, W. Chróścielewski w:W.Chróścielewski,
Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad
działalnością komunalną. W-wa 1995,s.137).
Wskazana konstatacja powoduje konieczność podjęcia dalszych, merytorycznych rozwaşań, co do
słuszności zarzutów postawionych w skardze.
Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa,
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wy-
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wołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjmuje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Gminy Łagów Nr XVI/95/04 w sprawie odpłatności za
świadczenia prowadzonych przez Gminę Łagów
przedszkoli podjęta w dniu 30 listopada 2004r.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 356 –

akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r.
Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 1 pkt 2 i 3 şe odpłatność za pobyt
dziecka w samorządowym przedszkolu wchodzącym
w skład zespołu Edukacyjnego w Łagowie oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w Sieniawie i Toporowie składa się z opłaty stałej,
obejmującej częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, w tym takşe koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanym w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego, która nie podlega zwrotowi;
w § 2 şe opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 60zł miesięcznie, a za drugie i kaşde następne
dziecko opłata ta ulega obnişeniu w wysokości 50%.
W odniesieniu do dzieci 6-letnich odbywających
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
powyşej 6 godzin opłata wynosi 20zł.
Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Gminy Łagów wskazał art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r., Nr 67, poz. 329 z póŝn. zm.). Zgodnie z treścią w/w przepisu ustawodawca upowaşnił radę
gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy.
Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
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i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi równieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłatne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
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istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia 5 lutego
2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex Nr 372638), z dnia 30 maja
2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex Nr 322173), z dnia
24 września 2008r., III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia
2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex Nr 235607), z dnia 18 lipca
2007r., IV SA/Wr 213/07 (Lex Nr 471665), z dnia 7 maja
2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu
167/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd
476/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r.
II SA 400/09 i w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
3 września 2009r. sygn. akt II SA/Go 497/09 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.nsa.gov.pl).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, şe kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
12 7
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i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w § 1 pkt 2 i 3 oraz w § 2 zakwestionowanej
przez Prokuratora w rozpoznawanym przypadku
uchwały sformułowania takiego warunku nie spełniają. W uchwale nie określono rozmiaru (czasu
korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez konkretne przedszkole publiczne oraz ich jakości.
Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
Zgodzić naleşy się więc ze stanowiskiem skarşącego, şe przyjęcie w zaskarşonej uchwale miesięcznej
opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkoli
w wysokości 60 zł sprawia praktycznie, şe opłaty za
świadczenia realizowane w przedszkolach na terenie
Gminy Łagów, w tym takşe za pobyt drugiego i kolejnego dziecka z rodziny korzystającego z przedszkola, mają charakter opłat stałych. Reasumując
wskazać naleşy, şe podejmując zakwestionowaną
przez Prokuratora uchwałę Rada Gminy Łagów dokonała istotnego naruszenia prawa, polegającego na
braku wykazania rodzajowego i czasowego zajęć,
z których korzystałyby dzieci w ramach programu
wychowania przedszkolnego wykraczającego poza
jego podstawy programowe oraz nie wskazanie
w sposób precyzyjny opłat za poszczególne zajęcia.
Mając powyşsze na uwadze Sąd na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym stwierdził niewaşność zaskarşonej uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 2 i 3 oraz § 2.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł, iş
zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem niewaşności, przyjmując,
iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa miejscowego (szerzej R. Sawuła – Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia. Państwo i Prawo
2004/8/71, takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r. ,OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50).
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 802/09
z dnia 26 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Nr X/75/07 Rady Gminy
Szczaniec z dnia 24 paŝdziernika 2007r. w przedmiocie opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu
I.

stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części obejmującej § 2, § 3 oraz § 5,

II.

orzeka, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt I.
UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczaniec, z powołaniem się na przepis
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
- nazywaną dalej ustawą o systemie oświaty, podjęła w dniu 24 paŝdziernika 2007r. uchwałę Nr X/75/07
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego
przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola
w Szczańcu.
Zgodnie z § 1 uchwały korzystanie z przedszkola ma
charakter odpłatny z zastrzeşeniem bezpłatnego
nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W myśl § 2
za świadczenia Gminnego Przedszkola w Szczańcu
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną
w wysokości 100zł. Opłata ta nie obejmuje kosztów
wyşywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych,
w szczególności nauki języków obcych i rytmiki
(§ 3). W odniesieniu do dzieci 6-letnich odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne powyşej 5 godzin dziennie opłata za korzystanie z przedszkola wynosi 50 % kwoty określonej
w § 2 (§ 5).
Na uchwałę Nr X/75/07 Rady Gminy Szczaniec z dnia
24 paŝdziernika 2007r. skargę do Wojewódzkiego
Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złoşył
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie, domagając
się stwierdzenia jej niewaşności w części obejmującej § 2, § 3 i § 5.

Prokurator zarzucił w/w uchwale w zaskarşonym
zakresie istotne naruszenie prawa w szczególności
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Skarşący podkreślił na wstępie, iş zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym radzie gminy przysługuje
prawo stanowienia prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy jedynie na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.
W art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem,
iş przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Z powyşszego skarşący wywiódł, iş nauczanie
i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej i jest bezpłatne, natomiast za świadczenia
publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne
jest przy tym określenie rodzaju świadczeń, które są
odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające uznał
Prokurator wskazanie w uchwale, iş są to koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada
Gminy Szczaniec § 2, § 3 i § 5 zaskarşonej uchwały
powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty, nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek ponoszenia jej w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od
tego czy konkretne dziecko korzysta w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Natomiast obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne, jak
zaznaczył skarşący, jest wykazanie, iş wysokość
obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku z przyczynowym z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty
konieczne jest szczegółowe wykazanie za jakiego
rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co się na
opłacane świadczenie składa. Sposób ustalenia
w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
zostałyby ustalone przez Radę Gminy Szczaniec
z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane to moşliwe byłoby uznanie
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takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego
w skardze Prokurator powołał się na bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym samym
przedmiocie.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Gminy Szczaniec wniósł o umorzenie postępowania,
albowiem zaskarşona uchwała utraciła moc na skutek podjęcia przez Radę Gminy Łagów uchwały
Nr XXIX/196/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego
przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola
w Szczańcu. Organ do pisma z dnia 30 paŝdziernika
2009r. dołączył uchwalę Nr XXIX/196/09 z dnia
29 paŝdziernika 2009r., która w § 7 pozbawiła mocy
prawnej zaskarşoną uchwałę Nr X/75/07 z dnia
24 paŝdziernika 2007r.
Z notatki słuşbowej z dnia 26 listopada 2009r. wynika, iş w/w uchwała Rady Gminy Szczaniec
Nr XXIX/196/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego
przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola
w Szczańcu nie została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Mając na względzie stanowisko zaprezentowane
przez organ samorządu terytorialnego w piśmie
z dnia 30 paŝdziernika 2009r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wielkopolskim, Sąd ten uznał za konieczne, jeszcze
przed wdaniem się w rozwaşania merytoryczne,
ocenić słuszność przedstawionego tam wniosku
o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Jak wynika z uchwały Rady Gminy Szczaniec przedstawionej do kontroli sądowoadministarcyjnej, podjęta ona została w dniu 24 paŝdziernika 2007r.
Przedstawiona przez Radę uchwała Nr XXIX/196/09
z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie opłat za
świadczenia w prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu w § 7 zawiera postanowienie o utracie mocy obowiązującej
zaskarşonej uchwały Nr X/75/07 z dnia 24 paŝdziernika 2007r.
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Na podstawie wskazanej regulacji wejście w şycie
uchwały nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Uchwała ta nie została opublikowana
w Dzienniku Województwa Lubuskiego, stąd teş nie
zasługuje na akceptacje wniosek organu o umorzenie postępowania. Zaskarşona uchwała obowiązuje
jeszcze w chwili orzekania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i nie jest bezprzedmiotowym orzekanie o jej zgodności z prawem.
Niewątpliwie uchwała ta istniała w obrocie prawnym przez 2 lata i jako powszechnie obowiązujące
w tym czasie prawo mogła wywołać skutki prawne.
Abstrahując zatem od faktu, iş zaskarşona uchwała
stanowi obowiązujący w chwili orzekania przez Sąd
akt prawny, zwaşyć naleşy takşe, iş zaskarşenie
uchwały samorządu terytorialnego przez Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej niewaşności ex tunc.
Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarşonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana lub uchylenie zaskarşonej do sądu uchwały nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe być zastosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc uchylenie
zaskarşonej uchwały przez organ, który ją podjął,
przed wydaniem zaskarşonego wyroku, nie czyni
bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę. Uchylenia uchwały nie moşna bowiem utoşsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki stwierdzenia
niewaşności uchwały polegające na orzeczeniu o jej
niewaşności od daty jej podjęcia, są dalej idące niş
uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchylenia (por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie
do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 września 2003r. sygn. II SA/Wr 854/03 publ.
Samorząd Terytorialny z 2005r. z. 7-8 poz. 125, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 marca 2007r. sygn. akt II OSK 1776/06 publ. LEX
nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. W 5/94 OTK
1994, nr 2, poz. 44 Trybunał Konstytucyjny – dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. przyjął, şe przewidziana w powołanym przepisie
skarga na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna
równieş wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz moşe być stosowana
do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianę, a zmiana lub uchylenie podjętej przez organ
gminy uchwały w sprawie z zakresu administracji
publicznej dokonana po zaskarşeniu tej uchwały do
sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania
przez sąd administracyjny wyroku, jeşeli zaskarşona
uchwała moşe być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. równieş glosę aprobującą do tej uchwały
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s.141).
W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest pogląd, który Sąd orzekający aprobuje,
şe uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarşona
uchwała nie wywołuje juş şadnych skutków prawnych (wyrok NSA z dnia 4 marca 2005r. OSK
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1290/04, W. Chróścielewski, Z. Kmieciak Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną. W-wa 1995,s.137).
Wskazana konstatacja powoduje konieczność podjęcia dalszych, merytorycznych rozwaşań, co do
słuszności zarzutów postawionych w skardze.
Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa,
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjmuje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998 r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została
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podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Gminy Szczaniec Nr X/75/07 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu podjęta w dniu
24 paŝdziernika 2007r.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.
akt I SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r.
Sygn. akt I OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt I OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.
- przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (I OSK 971/05,
LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 1, şe korzystanie z przedszkola ma
charakter odpłatny z zastrzeşeniem bezpłatnego
nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; w § 2, şe za
świadczenia Gminnego Przedszkola w Szczańcu
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną
w wysokości 100zł; w § 3, şe opłata określona w § 2
nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów
zajęć dodatkowych, w szczególności nauki języków
obcych i rytmiki; w § 5, ze odpłatność za korzystanie
z przedszkola przez sześciolatków powyşej 5 godzin
dziennie wynosi 50% kwoty określonej w § 2 .
Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
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Rada Gminy Szczaniec wskazała art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z póŝn. zm.), w którym ustawodawca upowaşnił radę gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez
gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem
art. 6 pkt 1 tej ustawy.
Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi równieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłat-
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ne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., I OSK 1189/08
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi
istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia 5 lutego
2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638), z dnia 30 maja
2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex nr 322173), z dnia
24 września 2008r., III SA/Wr 358/08, z dnia 8 sierpnia
2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex nr 235607), z dnia 18 lipca
2007r., IV SA/Wr 213/07 (Lex nr 471665), z dnia 7 maja
2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu
167/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd
476/08, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2009r.
II SA 400/09 i w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
3 września 2009r. sygn. akt II SA/Go 497/09 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
- www.nsa.gov.pl).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
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sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, şe kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w § 2, § 3 i § 5 zakwestionowanej przez
Prokuratora w rozpoznawanym przypadku uchwały
sformułowania takiego warunku nie spełniają.
W uchwale nie określono rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczowychowawczych świadczonych przez konkretne
przedszkole publiczne oraz ich jakości.
Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę pro-
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gramową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
Zgodzić naleşy się więc ze stanowiskiem skarşącego, şe przyjęcie w zaskarşonej uchwale miesięcznej
opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola
w Szczańcu w wysokości 100zł sprawia praktycznie,
şe opłaty te mają charakter opłat stałych.
Reasumując wskazać naleşy, şe podejmując zakwestionowaną przez Prokuratora uchwałę Rada Gminy
Szczaniec dokonała istotnego naruszenia prawa,
polegającego na braku wykazania rodzajowego
i czasowego zajęć, z których korzystałyby dzieci
w ramach programu wychowania przedszkolnego
wykraczającego poza jego podstawy programowe
oraz nie wskazanie w sposób precyzyjny opłat za
poszczególne zajęcia.
Mając powyşsze na uwadze Sąd – na podstawie
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 94
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały w części dotyczącej § 2, § 3 i § 5.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iş zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu
w części objętej stwierdzeniem niewaşności, przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa miejscowego (szerzej R. Sawuła – Stosowanie
art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia. Państwo
i Prawo 2004/8/71, takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04,
opubl. OSP 2005/4/50).
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