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ZARZĄDZENIE NR 17
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.1) § 3 – 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do
czynnej służby wojskowej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1556)
oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm. 2),
w związku z rozporządzeniem Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010r. (Dz. U.
Nr 207, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Lekarską w Gorzowie Wielkopolskim.
2. W skład Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
powołuje się osoby wymienione w załączniku Nr 2
do zarządzenia.
§ 3. 1. Powołuje się Powiatowe Komisje Lekarskie:
1) dla miasta Gorzowa Wlkp.,
2) dla miasta Zielonej Góry,
3) dla powiatu gorzowskiego,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180, poz. 1496;
z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r.
Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242; z 2008r. Nr 171 poz. 1056,
Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161,
poz. 1278, Nr 190, poz. 1474.
2
Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U z 2009r. Nr 226, poz. 1834.

4) dla powiatu krośnieńskiego,
5) dla powiatu międzyrzeckiego,
6) dla powiatu nowosolskiego,
7) dla powiatu słubickiego,
8) dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego z siedzibą w Drezdenku,
9) dla powiatu sulęcińskiego,
10) dla powiatu świebodzińskiego,
11) dla powiatu wschowskiego,
12) dla powiatu zielonogórskiego,
13) dla powiatu żagańskiego,
14) dla powiatu żarskiego.
2. W skład Powiatowych Komisji Lekarskich
powołuje się osoby wymienione w załączniku
Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Do zastępczego pełnienia funkcji przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
w Gorzowie Wlkp. oraz powiatowych Komisji Lekarskich powołuje się osoby wymienione w załącznikach Nr 2 i 3 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 17
Wojewody Lubuskiego
z dnia 27 stycznia 2010 r.
WOJEWÓDZKI PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W 2010 ROKU
Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
1.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu gorzowskiego
Gorzów Wlkp.
ul. Wyszyńskiego 3
(Klub Nauczyciela)
tel. 095 7206-113
od godz. 9.00
do godz. 14.00

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

Gm. Santok

69

5

74

23.03.-24.03.

2

M. Kostrzyn nad
Odrą

127

3

130

25.03.-30.03.

4

MiG. Witnica

119

8

127

31.03.-6.04.

4

Gm. Kłodawa

51

-

51

7.04.-8.04.

1,5

Gm. Bogdaniec

54

2

56

8.04.-9.04.

1,5

Gm. Lubiszyn

59

3

62

12.04.-13.04.

2

Gm. Deszczno

70

-

70

14.04.-15.04.

2

4

16.04.

1

19.04.

1

23.03.-19.04.

19

Kobiety

Dzień dodatkowy

Razem

549

21

574

Ilość dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
2.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu krośnieńskiego
Krosno Odrz.
ul. Poznańska 42a
(Klub Garnizonowy)

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

Gubin m

126

8

134

01.03.-04.03

4

Gubin gm.

60

1

61

05.03-8.03.

2

Krosno Odrz.

132

3

135

09.03.-12.03

4

Dąbie

33

2

35

15.03

1

Maszewo

32

32

16.03

1

Bytnica

28

28

17.03

1

Bobrowice

19

20

18.03.

1

Kobiety

19.03

1

Ekspertyzy

22.03

1

01.03-22.03

16

Ilość dni
8

tel. 068 3830-218
od godz. 8.00
do godz. 15.00

Razem

430

1

15

445
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
3.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu międzyrzeckiego
Międzyrzecz
ul. Fabryczna 1
(Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej)

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

Międzyrzecz

202

7

209

02.03-10.03

6,5

Skwierzyna

118

2

120

10.03-15.03

3,5

Trzciel

42

0

42

16.03

1

Pszczew

25

1

26

17.03

1

Bledzew

32

1

33

18.03

1

Przytoczna

47

1

48

19.03-22.03

1,5

Kobiety

22.03

0,5

Dodatkowy dzień

23.03

1

02.03-23.03

16

Ilość dni
8

od godz. 9.00
do godz.14.30

Razem:

466

12

478
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
4.

Adres lokalu PKLek

Stawiennictwo wg
gmin

roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin
kwalifikacji
wojskowej
7

M. Nowa Sól

273

14

287

10.03-23.03

10

MiG Kożuchów

132

18

150

24.03-30.03

5

MiG Nowe Miasteczko

51

4

55

31.03-01.04

2

tel. 068 3874-761
wew. 32
lub 0604975376

MiG Bytom Odrzański

37

12

49

06.04-07.04

1,5

od godz. 9.00
do godz. 15.00

Gm. Otyń

49

-

49

07.04-08.04

1,5

Gm. Kolsko

28

28

09.04

1

Gm. Siedlisko

25

2

27

12.04

1

Gm. Nowa Sól

48

5

53

13.04-14.04

2

kobiety

15.04

1

Dzień dodatkowy

16.04

1

10.03-16.04

26

2
dla powiatu nowosolskiego
Nowa Sól
ul. Wrocławska 33
(Internat Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2)

Razem

Podlega wezwaniu

643

55

698

Ilość
dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
5.

Adres lokalu
PKLek

Stawiennictwo wg
gmin

roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

MiG Słubice

142

2

144

1.03-4.03

4

MiG Rzepin

123

7

130

5.03, 8.03 10.03

4

MiG Ośno Lub.

43

4

47

11.03-12.03

2*

tel. 0669979420

MiG Cybinka

54

1

55

12.03, 15.03

2*

od godz. 8.00
do godz. 15.00

Gm. Górzyca

30

2

32

16.03

1

kobiety

17.03

1

dzień dodatkowy

18.03

1

1.03-18.03

14

2
dla powiatu słubickiego
Zarząd Dróg Powiatowych
b. Przychodnia
Rejonowa
ul. Mickiewicza 5
69-100 Słubice

Razem

Podlega wezwaniu

392

16

408

* 12 marca do godz. 10.00 Gmina Ośno Lubuskie, od godz. 10.00 Gmina Cybinka.

Ilość dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
6.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu strzeleckodrezdeneckiego
Drezdenko
ul. Niepodległości 28
(Dom Kultury)
tel. 095 7622-120

od godz. 9.00
do godz. 16.00

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

MiG Drezdenko

125

2

127

15.03-18.03

4

MiG Strzelce Kraj.

139

1

140

19.03-25.03

4,5

Gm. Zwierzyn

43

0

43

25.03-26.03

1,5

MiG Dobiegniew

64

0

64

29.03-30.03

2

Gm. Stare Kurowo

29

1

30

31.03

1

Kobiety

-

-

2

01.04

1

Dzień dodatkowy

-

-

-

02.04

1

Razem

400

406

15.03 –
02.04

15

Ilość dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
7.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu sulęcińskiego
Sulęcin
ul. E. Plater 5
(Wojskowa Komenda Uzupełnień)

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

Gm. Sulęcin

145

5

150

09.02-15.02

5

Gm. Krzeszyce

46

0

46

16.02-17.02

1,5

Gm. Słońsk

48

3

51

17.02-18.02

1,5

Ilość dni
8

tel. 095 7552-428
tel. kom
0506153759
0661560634
0697563091

Gm. Torzym

46

2

48

19.02-22.02

2

Gm. Lubniewice

24

0

36

23.02

1

od godz. 7.30
do godz. 15.30

kobiety

24.02

1

dzień dodatkowy

25.02

1

09.02-25.02

13

Razem

309

10

319
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
8.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu świebodzińskiego

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

MiG Świebodzin

222

8

230

25.03-02.04

7

Ilość dni
8

Świebodzin
ul. Cegielniana 13
(Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej)

Gm. Szczaniec

32

2

34

06.04

1

MiG Zbąszynek

96

-

96

07.04-09.04

3

tel. 068 3822-408
w. 115

Gm. Łagów

35

-

35

12.04

1

od godz. 9.00
do godz. 16.00

Gm. Skąpe

36

1

37

13.04-14.04

1,5

Gm. Lubrza

26

0

26

14.04

0,5

kobiety

15.04

1

dzień dodatkowy

16.04

1

25.03-16.04

16

Razem

447

11

458
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
9.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu
wschowskiego

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

MiG Wschowa

171

12

183

06.04-13. 04

6

Ilość dni
8

Wschowa
ul. Reymonta 1
(były dom Dziecka
we Wschowie
obecnie SOSW)

MiG Sława

109

3

112

14.04-19. 04

4

MiG Szlichtyngowa

39

3

42

20.04-21. 04

2

tel. centrala
065 5402-378

kobiety

22. 04.

1

od godz. 8.00
do godz. 16.00

dzień dodatkowy

23. 04.

1

06.04 -23.04

14

Razem

319

18

337
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
10.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu zielonogórskiego
Zielona Góra
ul. Wazów 44
(Medyczne Studium
Zawodowe)

Stawiennictwo
wg gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

Gm. Zielona Góra

159

13

172

15.03-19.03

5

MiG Sulechów

229

19

248

22.03-30.03

7

Gm. Zabór

25

2

27

31.03

1

Gm. Świdnica

39

0

39

7.04

1

MiG Nowogród
Bobrzański

67

8

75

8.04-09.04

2

MiG Czerwieńsk

69

2

71

12.04-13.04

2

MiG Kargowa

37

2

39

14.04

1

Gm. Bojadła

24

7

31

15.04

1

Gm. Trzebiechów

32

1

33

16.04

1

MiG Babimost

38

3

41

19.04-20.04

1,5

kobiety

1

6

7

20.04

0,5

Razem

720

63

783

15.03-20.04

23

Ilość dni
8

tel. 068 3253-184
od godz. 9.00
do godz. 15.00
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
11.

Adres lokalu
PKLek
2
dla powiatu żagańskiego
Żagań
ul. Żelazna 1a
(budynek szpitalny)

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

M. Żagań

153

2

155

1.04 – 8.04

5

M. Szprotawa

166

12

178

9.04 – 16.04

6

Gm. Żagań

61

1

62

19.04 –
20.04

2

MiG Małomice

39

3

42

21.04

1

MiG Iłowa

50

2

52

22.04 –
23.04

1

Gm. Brzeźnica

30

0

30

23.04

1

Gm. Niegosławice

37

0

37

26.04

1

M. Gozdnica

18

5

23

27.04

1

Gm. Wymiarki

24

3

27

28.04

1

kobiety

29.04

1

dzień dodatkowy

30.04

1

1.04 – 30.04

21

tel. 0665072609
od godz. 8.00
do godz.15.00

Razem

578

28

606

Ilość dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
12.

Adres lokalu
PKLek

Stawiennictwo
wg gmin

roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

M. Żary

225

10

235

08.02-17.02

8

MiG Lubsko

137

16

153

18.02-24.02

4,5

G. Trzebiel

47

6

53

24.02-25.02

1,5

tel. 0781784841

G. Żary

99

2

101

26.02-02.03

3

od godz. 8.00
do godz. 14.00

MiG. Jasień

55

2

57

03.03-04.03

2

G. Brody

32

1

33

05.03

1

G. Tuplice

31

2

33

08.03

1

G. Przewóz

30

2

32

09.03

1

G. Lipinki Łuż.

30

-

30

10.03

1

M. Łęknica

26

1

27

11.03

1

kobiety

-

-

-

12.03

1

zakończenie

-

-

-

15.03

1

Razem

742

42

784

08.02-15.03

26

2
dla powiatu żarskiego
Żary
Pl. Łużycki 1,
budynek ,,B”
(I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa)

Podlega wezwaniu

Ilość dni
8
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
13.

Adres lokalu
PKLek
2
dla miasta Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
(Urząd Miasta sala narad – niski
parter)
tel. 095 7355-616

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

M. Gorzów Wlkp.

811

37

848

08.02-18.03

29

3

19.03

1

851

08.02-19.03

30

kobiety

Ilość dni
8

od godz. 8.00
do godz. 14.00
Razem

811

37
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Terminarz posiedzeń PKLekarskiej
Lp.

1
14.

Adres lokalu
PKLek
2
dla miasta Zielona
Góra
Zielona Góra
ul. Wazów 44
(Medyczne Studium Zawodowe)
tel. 068 3253-184

Stawiennictwo wg
gmin

Podlega wezwaniu
roczn.1991

roczn.star.

razem

3

4

5

6

Termin kwalifikacji wojskowej
7

M. Zielona Góra

677

51

728

10.02-10.03

22

16

11.03

1

12.03

1

10.02-12.03

23

kobiety

Ilość dni
8

od godz. 9.00
do godz. 16.00

dzień dodatkowy

Razem

677

51

744
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 17
Wojewody Lubuskiego
z dnia 27 stycznia 2010 roku

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI LEKARSKIEJ
W GORZOWIE WLKP.
1. Skład podstawowy
1. Przewodniczący Mirosław Gładysz – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu ortopedii
i traumatologii
2. Członkowie:
a. Andrzej Herbut – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu chirurgii ogólnej
b. Stanisław Weryszko – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu chorób wewnętrznych
c. Małgorzata Lubczyńska – sekretarz komisji.
2. Skład zastępczy
1. Przewodniczący Jerzy Burlaga – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu chirurgii urazowo - ortopedycznej
2. Członkowie:
a. lek. med. Zbigniew Samulski – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu chirurgii ogólnej
b. lek. med. Iwona Pestrowicz – lekarz medycyny – spec. II stop. z zakresu chorób wewnętrznych, spec.
diabetolog
c. Mariola Wesołowska – sekretarz komisji.
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 17
Wojewody Lubuskiego
z dnia 27 stycznia 2010 roku

SKŁADY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH
I. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu gorzowskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Edward Ponikowski – lekarz medycyny – spec. z zakresu chirurgii urazowo - ortopedycznej
2) Członkowie
a. Bożena Kosowicz – lekarz medycyny pacy
b. Maria Ponikowska – lekarz medycyny – spec. z zakresu psychiatrii
c. Monika Witkowska – pielęgniarka
d. Teresa Kościelna – pielęgniarka
e. Dorota Śliwińska – sekretarz komisji.
2.
1)

Skład zastępczy
Przewodniczący Kamil Paszyński – lekarz medycyny – spec. z zakresu psychiatrii

2) Członkowie
a. Grzegorz Zientarski – lekarz medycyny pracy
b. Antoni Zygmunt – lekarz medycyny - chirurg
c. Mariola Hadryś – pielęgniarka
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d. Regina Kabs – pielęgniarka
e. Mieczysław Mołodciak – sekretarz komisji
II. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu krośnieńskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Ludwik Syty – lekarz medycyny – spec. chirurg
2) Członkowie
a. Jolanta Sieprawska-Harnasz – lekarz medycyny - internista
b. Wojciech Strzelecki – lekarz medycyny – spec. chirurg
c. Mirosława Hadziewicz – pielęgniarka
d. Anna Hałas - prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich
e. Jadwiga Partocka – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący
2)

Członkowie
a. Piotr Duda – lekarz medycyny - chirurg
b. Marta Mackiewicz – lekarz medycyny - internista
c. Dorota Der-Rewiako – lekarz medycyny - internista
d. Ewa Ważna – pielęgniarka
e. Krystyna Szajek – pielęgniarka
f.

Wojciech Niezbecki – sekretarz komisji

g. Tomasz Kaczorowski – sekretarz komisji
III. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu międzyrzeckiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Stanisław Staus – lekarz medycyny – radiolog
2) Członkowie
a. Wojciech Sokół – lekarz medycyny – chirurg
b. Władysław Antczak – lekarz medycyny – ginekolog
c. Maria Jakubowska – pielęgniarka
d. Bruno Nayda – sanitariusz
e. Anna Kowalik – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący
2) Członkowie
a. Irena Głyżewska – pielęgniarka
b. Małgorzata Skrzypczak – sekretarz komisji
IV. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu nowosolskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Tomasz Monkiewicz – lekarz medycyny - urolog
2) Członkowie
a. Przemysław Kwiatkowski – lekarz medycyny - internista
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b. Krzysztof Wiadomski – lekarz medycyny - urolog
c. Leokadia Bronikowska – średni personel medyczny
d. Danuta Pańków – średni personel medyczny
e. Renata Czerwińska – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący Jarosław Stolarski – lekarz medycyny - chirurg
2) Członkowie
a. Tomasz Bogucki – lekarz medycyny - urolog
b. Krzysztof Bromber – lekarz medycyny - urolog
c. Tomasz Kopczyński – lekarz medycyny - urolog
d. Joanna Chojnik – średni personel medyczny
e. Dorota Majos – sekretarz komisji
V. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu słubickiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Eugeniusz Grablunas – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych, reumatologii,
medycyny pracy
2) Członkowie
a. Ryszard Burzyński – lekarz medycyny – spec. chirurgii ogólnej
b. Henryk Leyko – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych
c. Bogumiła Strep – pielęgniarka
d. Małgorzata Olszak – pielęgniarka
e. Józef Kłobuch – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1)

Przewodniczący Lidia Ciechurska – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych

2)

Członkowie
a. Roman Gabryniewski – lekarz medycyny – spec. medycyny rodzinnej
b. Elżbieta Wanago – lekarz medycyny – spec. ginekolog-położnik
c. Mariola Ziółkowska – pielęgniarka
d. Wiesława Dąbkowska – pielęgniarka
e. Anna Jodlińska – sekretarz komisji

VI. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Leszek Pietrzak – lekarz medycyny – spec. chirurgii ogólnej
2)

Członkowie
a. Alicja Amrogowicz – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych
b. Włodzimierz Nobis – lekarz medycyny – dentysta
c. Marianna Miłosz – średni personel medyczny
d. Jadwiga Moćko – średni personel medyczny
e. Lech Ułasowiec – sekretarz komisji

2. Skład zastępczy
1)

Przewodniczący Kamil Siuta – lekarz medycyny – ortopeda, traumatolog
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Członkowie
a. Roman Sobczyk – lekarz medycyny
b. Jacek Przybylski – lekarz medycyny - internista
c. Marzena Kwiatkowska –średni personel medyczny
d. Mariola Kaleta – średni personel medyczny
e. Beata Nowak - sekretarz komisji

VII. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu sulęcińskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Czesław Jacek Kisiała – lekarz medycyny – spec. chirurg
2) Członkowie
a. Emanuel Pietrzak – lekarz medycyny – spec. medycyny rodzinnej
b. Elżbieta Czuba – lekarz medycyny - pediatra
c. Elżbieta Sarbicka – pielęgniarka
d. Halina Lewczak – pielęgniarka
e. Krystyna Bratkowska – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący Andrzej Mikutel – lekarz medycyny – spec. chirurg
2) Członkowie
a. Piotr Kobylnik – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej
b. Bożena Gawron – lekarz medycyny – spec. chorób wewnętrznych
c. Marek Zaręba – lekarz medycyny - ginekolog
d. Iwona Książyk – pielęgniarka
e. Anna Lewandowska – pielęgniarka
f.

Danuta Sokołowska – sekretarz komisji

VIII. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu świebodzińskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Stanisław Staus – lekarz medycyny – radiolog
2) Członkowie
a. Władysław Antczak – lekarz medycyny – ginekolog
b. Barbara Ujwary-Spiller – lekarz medycyny – dermatolog
c. Elżbieta Sarbicka – pielęgniarka
d. Antonina Migdał – pielęgniarka
e. Piotr Karmelita – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący
a. Mariusz Chmielarski – lekarz medycyny – chirurg
b. Barbara Iwanowska – lekarz medycyny – internista
c. Władysław Antczak – lekarz medycyny – ginekolog
2) Członkowie
a. Elżbieta Żytyńska – lekarz medycyny – internista
b. Natalia Łagunowicz – lekarz medycyny – internista
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c. Leonard Strażyński – lekarz medycyny ogólnej
d. Barbara Iwanowska – lekarz medycyny – internista
e. Danuta Tabin – pielęgniarka
f.

Karolina Lis – sekretarz komisji

g. Monika Drozda – sekretarz komisji

IX. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu wschowskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Grażyna Kozioł-Szablowska – lekarz medycyny – spec. medycyny rodzinnej, medycyny
pracy
2) Członkowie
a. Józef Wilczyński – lekarz medycyny - internista
b. Alicja Wierzbińska - Trzmiel – lekarz medycyny - otolaryngolog
c. Barbara Koźmin – pielęgniarka
d. Monika Olszewska – pielęgniarka
e. Iwona Nowak – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący Wiesław Łukasik – lekarz medycyny – chirurg
2) Członkowie
a. Teresa Munia – lekarz medycyny – spec. med. rodzinnej, internista, specjalista transfuzjologii klinicznej
b. Grzegorz Kania – lekarz medycyny – spec. med. rodzinnej, internista
c. Jolanta Andrusiak – pielęgniarka
d. Teresa Gruszczyk – pielęgniarka
e. Zbigniew Żemajtis – sekretarz komisji
X. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu zielonogórskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Janusz Hernik – lekarz medycyny – chirurg ortopeda
2) Członkowie
a. Maciej Ryngier – lekarz medycyny ogólnej
b. Maciej Blewoński – lekarz medycyny - internista
c. Wanda Tatka – pielęgniarka
d. Elżbieta Gasik – sekretarz komisji
e. Mirosława Pruska – prowadzenie Księgi orzeczeń lekarskich
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący
a. Maria Świętoń – lekarz medycyny – internista
b. Teresa Michałowska – internista
2) Członkowie
a. Klaudiusz Gruszewski – lekarz medycyny – internista
b. Ewa Molko-Kuźmińska – pielęgniarka
c. Małgorzata Mach – sekretarz komisji
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d. Monika Marczenia – prowadzenie Księgi orzeczeń lekarskich
XI. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu żagańskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Ewa Belda – lekarz medycyny - chirurg
2) Członkowie
a. Mirosław Grotowski – lekarz medycyny – choroby zakaźne
b. Andrzej Szczęch – lekarz medycyny - internista
c. Barbara Derylak – pielęgniarka
d. Danuta Berger – pielęgniarka
e. Joachim Browarski – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Członkowie
a. Zbigniew Hyla – sekretarz komisji
XII. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu żarskiego
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Piotr Bogusławski – lekarz medycyny - internista
2) Członkowie
a. Dorota Piwowarska – lekarz medycyny - ginekolog
b. Paweł Dwornicki – lekarz medycyny - ginekolog
c. Irena Kabat – średni personel medyczny
d. Elżbieta Zimniewicz – średni personel medyczny
e. Cecylia Rak – sekretarz komisji
2.

Skład zastępczy

1) Przewodniczący
2) Członkowie
a. Tomasz Stojecki - sekretarz komisji
XIII. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Gorzowa Wlkp.
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Edward Ponikowski – lekarz medycyny – spec. chirurgii ortopedycznej
2) Członkowie
a. Maria Ponikowska – lekarz medycyny – spec. z zakresu psychiatrii
b. Bożena Kosowicz – lekarz medycyny – spec. medycyny pracy
c. Monika Witkowska – pielęgniarka
d. Mariola Hadryś – pielęgniarka
e. Jolanta Komorowska – sekretarz komisji
f.

Alicja Fórmaniak – sekretarz komisji
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XIV. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zielonej Góry
1.

Skład podstawowy

1) Przewodniczący Janusz Hernik – lekarz medycyny – chirurg ortopeda
2) Członkowie
a. Maria Świętoń – lekarz medycyny – internista
b. Leszek Kozieł – lekarz medycyny – internista
c. Jolanta Hawełko – prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich
d. Wanda Tatka – obsługa wagi i miary
e. Renata Szumlańska – sekretarz komisji
2.
1)

Skład zastępczy
Przewodniczący
a. Leszek Kozieł – lekarz medycyny – internista
b. Maria Świętoń – lekarz medycyny - internista

2) Członkowie
a. Elżbieta Błyskoń-Michałowska – lekarz medycyny - internista
b. Maciej Ryngiel – lekarz medycyny – internista
c. Klaudiusz Gruszewski – lekarz medycyny - internista
d. Ewa Molko-Kuźmińska – pielęgniarka
e. Anna Nowak – sekretarz komisji
12 9

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

130
130

UCHWAŁA NR LXV/252/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3):

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
określonych w:

Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski

1) art. 27 ust. 2;
2) art. 30
ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.4).
3

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128;
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.

4

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. Nr 6,
poz. 33; Nr 97, poz. 800; Nr 98, poz. 817.
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UCHWAŁA NR LXVI/254/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.5 ) i art. 14 ust. 5
w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.6 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Międzyrzecz w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
o której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4,
poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za świadczenia publicznych przedszkoli
samorządowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz, wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679).
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
w przypadku dziecka w grupie żłobkowej ustala się
opłatę miesięczną w wysokości 8% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
przepisów określonych w pkt. 1.
§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnym opiekunem) dziecka.
§ 4. 1. Opłata za świadczenia przedszkoli określona w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz
5

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 200r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.
6
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych i rytmiki.
2. Opłata, o której mowa w § 2, jest uiszczana
niezależnie od obecności dziecka w przedszkolu.
3. Opłata, o której mowa w § 2, uiszczana jest
z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/113/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 grudnia 2003r.
w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli
w Gminie Międzyrzecz.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Rada Miejska Komisarz Rządowy:
Marian Sierpatowski
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UCHWAŁA NR XLIV/345/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie
regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 10, ust. 10a i art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821, Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Dz. U.
z 2009r. Nr 1, poz. 1), w związku z art. 4 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm. Dz. U. z 2006r. Nr 43
poz. 293, Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372, Dz. U.
z 2008r. Nr 42, poz. 257, Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1),
po uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
Gmina Lubsko jest organem prowadzącym (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z dnia 22 maja 2009r. Nr 57, poz. 823)
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
132

„Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi
od 1% do 4% kwoty na wynagrodzenie zasadnicze tych nauczycieli. Dodatek motywacyjny dla
dyrektorów stanowi od 1% do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektorów od
1% do 15 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
Ustala się, że w roku 2010 wysokość środków na
dodatki motywacyjne wynosi: 4% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 20% kwoty
wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów, 15%
kwoty wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektorów."
2. § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości do 50% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Ustala się, że w 2010 roku dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół wynosi od
500zł do 1000 zł, dla wicedyrektorów szkół od
340zł do 500zł, dla dyrektorów przedszkoli od
240zł do 500zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR LXXX/278/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 20 stycznia 2010r.
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyrzeczu do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.7),

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LXV/252/09 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski

7

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r.
Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128;
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
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UCHWAŁA NR LXXXIV/285/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 2 lutego 2010r.
uchylająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.8) i art. 14
ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.9) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LXVI/254/09 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz.

8

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 200r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.
9
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska w Międzyrzeczu
Komisarz Rządowy:
Marian Sierpatowski
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 752/09
z dnia 3 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska /spr./
Sędzia WSA Krystyna Skowrońska – Pastuszko

Protokolant

sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Gozdnicy
z dnia 30 czerwca 2004r., Nr XVI/89/04w przedmiocie
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1 pkt 2 i § 2,
II. stwierdza nieważność uchwały Rady Miasta
w Gozdnicy nr XX/105/08 z dnia 2 grudnia
2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
III. określa, że zaskarżona uchwała w części określonej w punkcie I wyroku nie może być wykonana.
UZASADNIENIE
Powołując się na przepis art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
6 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r.
Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Gozdnicy w dniu 30 czerwca 2004r. podjęła uchwałę
Nr XVI/89/04 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z dnia 9 lipca 2004r. Nr 47, poz. 867, i weszła w życie
z dniem 1 września 2004r.
W § 1 powyższej uchwały rada ustaliła, iż odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim
Gozdnicy obejmuje:
1. opłatę za wyżywienie, stanowiącą częściowe
koszty zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłków,
2. opłatę stałą, stanowiącą częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
Stosownie do § 2 ust. 1 uchwały miesięczna opłata
stała, o której mowa w § 1 pkt 2, została ustalona
w wysokości 40zł, przy czym zgodnie z § 2 ust. 2 nie

podlega ona zwrotowi. Nadto w § 3 rada ustaliła
dzienną stawkę opłaty za wyżywienie, zróżnicowaną
z uwagi na ilość posiłków zadeklarowanych przez
rodzica oraz zasady zwrotu tej opłaty.
Uchwałą Nr XIII/70/08 z dnia 12 lutego 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 18, poz. 442) Rada
Miasta Gozdnica (§ 4) zmieniła powyższą uchwałę
w ten sposób, iż skreśliła w § 1 pkt 1 oraz § 3. Następnie na podstawie § 1 uchwały Nr XX/105/08
z dnia 2 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu Rada Miasta Gozdnica dokonała zmiany treści § 2 ust. 1 uchwały Nr XVI/89/04 z dnia 30 czerwca
2004r., ustalając miesięczną opłatę stałą w wysokości 50zł. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 133,
poz. 2091), z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009r.
Uchwałę Rady Miasta Gozdnicy (Rady Miejskiej
w Gozdnicy) Nr XVI/89/2004 z dnia 30 czerwca
2004r., na podstawie art. 3 § 2 pkt 5, art. 50 § 1
i art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
oraz art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. Prokurator Rejonowy w Żaganiu
(pismo z dnia 13 sierpnia 2009r.), wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w części obejmującej § 1
pkt 2 i § 2 .
Uchwale tej Prokurator zarzucił istotne naruszenie
prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, poprzez ustalenie w jej
§ 2 w związku z § 1 pkt 2 opłaty stałej za korzystanie
z przedszkola obejmującej m.in. koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 50zł miesięcznie oraz
określenie, iż opłata ta nie podlega zwrotowi pomimo braku po stronie Rady Miejskiej w Gozdnicy
kompetencji do ustalania opłat o charakterze stałym
za korzystanie z tego rodzaju świadczeń, które nakładane zostają na rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych niezależnie
od charakteru dodatkowych świadczeń wykraczających poza podstawę programową i realizowanych
przez dane przedszkole oraz niezależnie od częstotliwości i czasu korzystania z tych świadczeń przez
poszczególne dzieci. Zdaniem prokuratora obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość obowiązku pie-
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niężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego
pozostaje w związku z oferowana mu usługą, a przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać, z jakiego tytułu jest ona ustalana. Sposób
ustalenia odpłatności nie powinien być oderwany
od faktycznych nakładów czynionych przez gminę
na finansowanie świadczeń przedszkoli, które wykraczają poza podstawy programowe, zaś rodzaj
i częstotliwość tych świadczeń winny być szczegółowo dookreślone, tak aby rodzice czy opiekunowie
danego dziecka byli świadomi podstawy zobowiązania ich do świadczenia określonych opłat oraz
mieli możliwość wyboru świadczeń wykraczających
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których będzie korzystać ich dziecko i za
które będą oni uiszczać określone należności pieniężne. Dodatkowo treść § 1 pkt 2 budzi wątpliwości
co do podstaw obciążenia rodziców opłatą, o której
mowa w § 2, gdyż nie zawiera wyodrębnienia, jaka
część opłaty przypada na koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym minimum programowe.
Zaskarżona regulacja wskazuje, iż omawiana odpłatność ma charakter odpłatności stałej, nie jest
uzależniona od wymiaru faktycznie pobieranych
świadczeń wykraczających poza podstawy programowe. Poszczególne zajęcia wykraczające poza
podstawę programową, za które należy uiszczać
opłatę, nie zostały przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego dookreślone rodzajowo,
jak również czasowo, a opłaty za te zajęcia nie zostały w sposób precyzyjny wyznaczone. Dodatkowo
opłaty te nie podlegają zwrotowi, choćby w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Tym
samym przepisy zaskarżonego aktu zmuszają rodziców (opiekunów) dzieci do ponoszenia opłat w każdym przypadku, niezależnie od rozmiaru czasowego
czy charakteru dodatkowych usług opiekuńczowychowawczych.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Gozdnicy
wniosła o jej odrzucenie jako przedwczesnej i niedopuszczalnej, z uwagi na brak uprzedniego wezwania Rady przez Prokuratora do usunięcia naruszenia prawa (w trybie art. 52 § 4 P.p.s.a).
Pismem z dnia 16 października 2009r. Prokurator
wniósł o nieuwzględnienie wniosku organu o odrzucenie skargi z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze oraz orzecznictwo
sądów administracyjnych w tej kwestii.
Pełnomocnik organu administracji publicznej w piśmie procesowym z dnia 21 października 2009r.
wniósł o umorzenie postępowania sądowego, na
podstawie art. 161 ustawy Prawo o postępowaniu
przed sadami administracyjnymi, z uwagi na uchwalenie przez Radę Miasta Gozdnicy w dniu 30 września 2009r. uchwały Nr XXIX/196/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego
w Gozdnicy, w związku z czym zaskarżona uchwała
straciła moc.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
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Skarga okazałą się zasadną.
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 te sprawują wymiar
sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę
działalności administracji publicznej. Kontrola taka
sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2
tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej
obejmuje także 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 należało rozpoznać wnioski Rady Miejskiej w Gozdnicy o charakterze formalnym, czyli
o odrzucenie skargi oraz o umorzenie postępowania
sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.,
jako bezprzedmiotowego, z uwagi na uchylenie
przez radę zaskarżonej uchwały. W ocenie Sądu brak
było podstaw do uwzględnienia powyższych wniosków.
Prokurator Rejonowy w Żaganiu wniósł skargę
z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U.
z 2008r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.), w myśl którego
jeżeli 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 może także wystąpić o stwierdzenie
jej nieważności do sądu administracyjnego. Konstrukcja powyższego przepisu oznacza, iż w przypadku stwierdzenia przez prokuratora, że uchwała
organu samorządu terytorialnego jest niezgodna
z prawem – do prokuratora należy 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 też przez wyeliminowanie wadliwego aktu z obrotu prawnego przez
sąd administracyjny.
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności (art. 2 ustawy o prokuraturze) prokurator wnosząc skargę na uchwałę w powyższym trybie nie
działa we własnej sprawie lecz jako reprezentant
interesu publicznego. Zapewne te względy zadecydowały o tym, iż ustawodawca zwolnił prokuratora
z obowiązku uprzedniego wyczerpania środków
zaskarżenia (lub wezwania organu do zmiany lub
uchylenia skarżonego aktu), co wynika z art. 52 § 1
P.p.s.a., zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków
zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie,
chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Wniosek organu o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 p.p.s.a. nie został
uwzględniony, bowiem w ocenie sądu postępowa-
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nie sądowe nie stało się bezprzedmiotowe. Istotą
sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów
i czynności według stanu prawnego i faktycznego
sprawy z daty ich podjęcia. Zważyć należy, iż
w chwili orzekania przez Sąd zaskarżona uchwała
stanowiła nadal obowiązujący akt prawny. Nadto
podkreślenia wymaga, iż uchylenie aktu prawnego
powszechnie obowiązującego nie oznacza, że 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 późn.
zm.), dalej w skrócie „u.s.g.” przyjął, a pogląd ten
podziela sąd w składzie orzekającym w przedmiotowej sprawie, że zmiana lub uchylenie uchwały dokonana po zaskarżeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd
administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała
może 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, że „przepis
obowiązuje w danym systemie prawa jeżeli można
go zastosować do sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości”. Tak więc nawet uchylenie
zaskarżonej uchwały przez organ, który ją podjął,
przed wydaniem wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę. Uchylenia
uchwały nie można bowiem utożsamiać z uwzględnieniem skargi. W tym kontekście istotne jest to, iż
skutkiem stwierdzenia nieważności 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). Powyższe rozróżnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu
widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarżonej uchwale. Zdaniem
Sądu, uchylenia uchwały nie można utożsamiać
również z uwzględnieniem skargi opartej na żądaniu
stwierdzenia nieważności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iż skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej nieważności od daty jej podjęcia, są dalej idące niż 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 rozważania do przedmiotowej sprawy
stwierdzić należy, że na dzień wydania w niniejszej
sprawie wyroku, tj. 3 listopada 2009r., uchwała
Nr XXIX/196/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia
30 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za
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świadczenia Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy
(przewidująca w § 2, iż traci moc uchwała
Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Gozdnicy z dnia
30 czerwca 2004r.) nie została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie weszła zatem
w życie. Zaskarżona uchwała, wbrew stanowisku
Rady Miejskiej zachowała więc moc obowiązującą.
Nadto
podkreślenia
wymaga,
iż
uchwała
Nr XVI/89/04 w zaskarżonej części istniała w obrocie
prawnym przez okres ponad 5 lat (od 1 września
2004r.) i jako powszechnie obowiązujące prawo na
terenie Miasta Gozdnica 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 wysokości w niej
określonej, a w konsekwencji możliwość egzekwowania od tych osób zaległych, nieprawidłowo naliczonych opłat. Oznacza to, iż zaskarżona uchwała
ma zastosowanie do sytuacji faktycznych zaistniałych przed jej uchyleniem. Nadto podkreślenia wymaga, iż orzeczenie o nieważności 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
nieważność albo wydanie z naruszeniem prawa,
podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu
szczególnym.
Zdaniem Sądu, nie doszło również w sprawie do
uwzględnienie skargi w całości, w rozumieniu przepisu art. 54 § 3 P.p.s.a, ponieważ jak wskazano uchylenie uchwały skutkuje od dnia wejścia w życie
uchwały uchylającej, natomiast stwierdzenie nieważności eliminuje uchwałę z obrotu prawnego od
chwili jej podjęcia. W konsekwencji brak było podstawy do uznania, że niniejsze postępowanie stało
się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 P.p.s.a.
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 nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako
następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
W myśl przepisu art. 91 ust. 1 zdanie 1 ustawy,
uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne
z prawem są nieważne. Przy czym w orzecznictwie
sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest
pogląd, iż tylko istotne naruszenie prawa stanowi
podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały
(aktu) organu gminy. Za „istotne" naruszenie prawa
uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, któ-
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re nie mogą być tolerowane w demokratycznym
państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz
prawa materialnego, a także 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).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost
z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne rażące
naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności
decyzji czy postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności uchwały lub
zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem
prawa.
Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 ww. ustawy, nie
stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia
organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich
podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa
miejscowego. Orzeczenie nieważności aktu organu
gminy ma więc charakter deklaratoryjny, stwierdza
jedynie zaistnienie przesłanki skutkującej nieważnością uchwały (aktu) z mocy prawa, ze skutkiem
ex tunc.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania skargi,
z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że jej zarzuty są zasadne.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady
Miejskiej w Gozdnicy (Rady Miasta Gozdnica)
Nr XVI/89/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
W pierwszej kolejności należało dokonać oceny charakteru prawnego zaskarżonej uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu
prawnego tego aktu. Co prawda brak jest legalnej
definicji aktu prawa miejscowego, jednakże
w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd,
iż 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 upoważnienia 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 października 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).
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Obecnie nie budzi już wątpliwości, że 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 również w innych orzeczeniach
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 powyższej uchwały przemawia przede
wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie
upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
Odnosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy zważyć przyjdzie, iż przedmiotowa uchwała kierowana była ogólnie do rodziców (opiekunów
prawnych) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Miasta Gozdnica, zarówno
uczęszczających do przedszkoli, jak i tych, które dopiero będą korzystać z ich świadczeń w przyszłości.
Zaskarżona uchwała zawiera zatem normy generalne i abstrakcyjne skierowane do podmiotów zewnętrznych, a nadto zawiera w swej treści regulacje
o charakterze normatywnym. Z tych powodów należy stwierdzić, iż zaskarżona uchwała stanowi akt
prawa miejscowego, co w sytuacji stwierdzenia
podjęcia jej z istotnym naruszeniem prawa, implikuje stwierdzenie przez Sąd jej nieważności w każdym
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, że zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych należy 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
należy 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. wyposażenie 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.
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Po myśli 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, iż
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 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” należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz
umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły
(przedszkola), które są uwzględniane odpowiednio
w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają 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, że 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 niż 5 godzin
dziennie.
Z treści art.14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wynika zakres upoważnienia ustawowego dla rady
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gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraźnie 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.
W świetle powyższego należy stwierdzić, po pierwsze że świadczenia publicznych przedszkoli dotyczące nauczania i wychowania w zakresie mieszczącym
się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego winny być zawsze bezpłatne. Wszystkie
inne usługi świadczone w przedszkolu, wykraczające
poza podstawę programową, mogą być z woli rady
gminy odpłatne i tylko tych świadczeń dotyczyć może uchwała gminy. Po wtóre powyższe 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, wyposażenia
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 już pogląd, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ww. ustawy opłata nie może mieć charakteru
stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania
przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania. Sądy administracyjne zgodne są też 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, II SA/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 zaskarżonej części uchwały Nr XVI/89/04 tj. przepisie § 1 pkt 2 oraz § 2 Rada Miejska (Miasta)
w Gozdnicy ustaliła „miesięczną opłatę stałą” za
pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w wysokości
40zł (po zmianie 50zł), stanowiącą częściowe koszty
organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty
zajęć opiekuńczo- wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawę programową
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wychowania przedszkolnego. Nadto organ zastrzegł,
iż opłata stała nie podlega zwrotowi.

wadzący, np. kosztów remontów, współfinansowania wynagrodzenia pracowników przedszkola itp.

W pierwszej kolejności uwagę zwraca błędna idea
zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Gozdnicy,
wyrażająca się już w samym tytule tego aktu prawnego: „w sprawie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu”. 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.

Nadto jak trafnie zauważył Prokurator w skardze,
kwestionowane przepisy zaskarżonego aktu prawa
miejscowego tak ogólnikowo wskazują wysokość
i zakres opłaty, ustalonej zupełnie dowolnie w jednej
sztywnej stawce, iż w rzeczywistości nakładają na
rodziców (opiekunów) wychowanków obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku niezależnie od
rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczych świadczonych przez
przedszkole publiczne - bez możliwości uzyskania
zwrotu opłaty. Uchwała nie określa rodzaju i wymiaru dodatkowych świadczeń, co w konsekwencji
oznacza wprowadzenie jednolitej odpłatności wobec
rodziców wszystkich dzieci objętych opieką przedszkola gminnego, niezależnie od tego, czy dane
przedszkole świadczy wobec konkretnego dziecka
i w jakim rozmiarze także usługi wykraczające poza
podstawę programową. Taka regulacja poważnie
narusza zatem art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej.

Zdaniem Sądu, kwestionowana uchwała nie zawiera
takiej konkretyzacji świadczeń objętych ww. odpłatnością, która spośród usług oferowanych przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto
Gozdnica, pozwoliłaby wyróżnić te wykraczające
poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Z przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały
nie wynika szczegółowe rozróżnienie rodzaju świadczenia jakie za jej poniesienie oferuje przedszkole.
Sposób określenia opłaty jako „stałej”, jak również
określenie jej zakresu jako stanowiącej „częściowe
koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także
koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego” jest niewystarczający. Wskazuje wręcz jednoznacznie, iż
w opłata ta została ustalona nie jako wyłącznie
ekwiwalent konkretnych świadczeń udzielanych
przez przedszkole poza ramy podstawy programowej (nie dokonano wyodrębnienia kosztów poszczególnych świadczeń i zajęć ponadprogramowych),
lecz stanowi również opłatę za usługi i czynności
udzielane w ramach „pobytu dziecka w przedszkolu” w zakresie nieprzekraczającym realizacji podstawy programowej – częściowe koszty organizacji
i przyrządzania posiłków.
Ujęcie kosztów jako całość sprawia, że poza kontrolą
pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się
wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego czy
mieszczą się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy
programowej. Zaskarżona uchwałą nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia,
dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej w § 2 ust. 1. Brak jest także uzasadnienia do uchwały, które mogłoby ukazać sposób
ustalania wysokości opłaty.
Taka regulacja uniemożliwia tym samym dokonanie
realnej oceny, czy opłata ustalona zaskarżoną
uchwałą nie obejmuje jednocześnie świadczeń bezpłatnych objętych podstawą programową. Nadto
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z naruszeniem
ww. przepisów ustawy oświatowej, opłata pośrednio zobowiązuje rodziców do „partycypacji” w takich kosztach prowadzenia przedszkola, do których
ponoszenia zobligowany jest wyłącznie organ pro-

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, że gmina nie może pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji prawnej możliwe 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 może 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 możliwość kontrolowania i oceny. Akt prawa
miejscowego powinien zatem precyzyjnie określać
poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Niezachowanie powyższych zasad skutkowało w niniejszej sprawie
ustanowieniem przez Radę Miasta (§ 1 pkt 2
w związku z § 2) stałej odpłatności za korzystanie
z przedszkola publicznego, a tym samym przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej
w art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty.
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Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił
skargę, i na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 pkt 2
i § 2 (z uwzględnieniem oczywistego błędu pisarskiego w żądaniu skargi polegającego na wskazaniu
jako przedmiotu zaskarżenia „§ 1 pkt 1”, sprecyzowanego zgodnie z treścią uzasadnienia skargi na
rozprawie). Z uwagi na treść art. 135 p.p.s.a.
Sąd stwierdził również nieważność uchwały
Nr XX/105/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 2 grud-
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nia 2008r. zmieniającą uchwałę Nr XVI/89/04 z dnia
30 czerwca 2004r. w sprawie odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolu. Jest to akt podjęty w granicach tej samej sprawy, zawiera bowiem jedynie
regulację w przedmiocie zmiany wysokości opłaty
stałej. Z tego względu wyeliminowanie tej uchwały
z obrotu prawnego należało, w ocenie Sądu, uznać
za konieczne dla końcowego załatwienia sprawy.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iż zaskarżona uchwała, w części objętej stwierdzeniem nieważności, nie może być wykonana.

135

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

136
13 6

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 771/09
z dnia 4 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra
Wieczorek (spr.)
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

ref. staż. Małgorzata ZachariaGardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim z dnia 28 grudnia 2000r. Nr XVIII/140/00
w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
oraz § 3,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie może
być stosowana w zakresie wskazanym
w punkcie I.
UZASADNIENIE
Powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 1996 roku, Nr 13, poz. 74
z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, Nr 67, poz. 329 z późn.)
Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim uchwałą
Nr XVIII/140/00 z dnia 28 grudnia 2000 roku uchwaliła zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim.
W § 1 ust. 1 pkt 2 ustalono, iż odpłatność za pobyt
dziecka w przedszkolu obejmuje koszty organizacji
i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie

przekraczającym podstawy programowe, a odpłatność dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do
przedszkola (ust 2 § 1). W § 3 uchwały ustalono, iż
odpłatność za koszty organizacji przyrządzania posiłków oraz zajęć przekraczających podstawy
programowe – o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
wynosi dla dzieci korzystających z zajęć w zakresie
podstaw programowych i równocześnie z jednego
posiłku - 4% najniższego wynagrodzenia za pracę
ogłaszanego na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu
pracy a dla dzieci korzystających z takich zajęć
i dwóch posiłków 7% wskazanego wynagrodzenia,
zaś dla dzieci korzystających z zajęć powyżej podstaw programowych i równocześnie z trzech posiłków dziennie 10% wskazanego wynagrodzenia.
Uchwałę zaskarżył Prokurator Rejonowy w Nowej
Soli wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w części obejmującej § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 3.
Skarżący 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 każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie 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. Zdaniem
skarżącego zaskarżona 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
można bowiem wykluczyć i takiej sytuacji, że wychowanek przedszkola mimo, że będzie w nim przebywał w okresie przekraczającym podstawę pro-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 397 –

gramową, nie będzie korzystał ze wszystkich posiłków lub nawet nie będzie ich spożywał w ogóle.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Bytomiu
Odrzańskim , nie zajmując stanowiska procesowego, wskazała, iż nie jest celowe prowadzenie postępowania zmierzającego do stwierdzenia nieważności zakwestionowanej uchwały. Poinformowała, że
zaskarżona uchwała została przez nią uchylona
uchwałą Nr XXIV/183/2009 z dnia 26 czerwca 2009
roku w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym. Wprawdzie rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 lipca 2009 roku
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność nowej
uchwały z dnia 26 czerwca 2009 roku, jednakże trwają prace zmierzające do podjęcia kolejnej uchwały,
uchylającej zaskarżoną uchwałę, która będzie odpowiadać wymogom wskazanym w rozstrzygnięciu
nadzorczym, tym samym nie jest celowe prowadzenie postępowania sądowego zmierzającego do
stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu.
Pismem z dnia 26 października Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim wskazała, iż w dniu 23 października
2009
roku
podjęta
została
uchwała
Nr XXVIII/204/2009 w sprawie odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, którą uchylono
w całości uchwałę z dnia 28 grudnia 2000 roku, wobec czego wniosła o umorzenie postępowania jako
bezprzedmiotowego.
Na rozprawie w dniu 4 listopada 2009 roku strona
skarżąca podtrzymała skargę .
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :
Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002
roku - 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, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres sądowej kontroli administracji publicznej obejmuje
min. także 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 2002 roku - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: jako ppsa.).
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera się na art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7, poz. 39 ze
zm.), który stanowi, że jeżeli 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 może także wystąpić
o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.
Przystąpienie przez Sąd do merytorycznego badania
zaskarżonej skargą Prokuratora Rejonowego uchwały poprzedzone być musiało w okolicznościach roz-
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poznawanej sprawy odniesieniem się do wniosku
Rady Miejskiej z dnia 26 października 2009 roku
o formalne zakończenie postępowania bez merytorycznego badania spornej uchwały. Wniosek ten
został zgłoszony w związku z faktem uchylenia
w całości zaskarżonej uchwały uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 października 2009 roku, co zdaniem
organu czyni postępowanie sądowe bezprzedmiotowym. Uchwała ta, stanowiąc o utracie mocy obowiązującej uchwały z dnia 28 grudnia 2000 roku,
w § 6 zawiera zapis, iż wchodzi ona w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ppsa sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy
postępowanie z innych przyczyn (tj. z innych niż
wskazane w pkt 1 i 2 ) stało się bezprzedmiotowe.
Z sytuacją jakiej dotyczy dyspozycja pkt 3 § 1
art. 161 ppsa mamy do czynienia w przypadku, gdy
w dacie orzekania przez sąd administracyjny nie
istnieje już w obrocie prawnym akt będący przedmiotem zaskarżenia. Treść § 6 uchwały z dnia
23 października 2009 roku jednoznacznie wskazuje,
iż utrata mocy obowiązującej zaskarżonej przez Prokuratora uchwały z dnia z 28 grudnia 2000 roku uzależniona jest od daty publikacji uchwały uchylającej
ją, upływu 14 dni od tej daty i dodatkowo daty
1 stycznia 2010 roku. Zaskarżona uchwała obowiązuje więc jeszcze w chwili sprawowania przez sąd kontroli jej legalności. Nie jest zatem bezprzedmiotowym orzekanie o jej zgodności z prawem. Nadto
wskazania wymaga uchwała z dnia 28 grudnia
2000 roku istnieje w obrocie prawnym przez prawie
dziewięć lat i mogła wywołać skutki prawne. Abstrahując zatem od faktu, iż zaskarżona uchwała stanowi obowiązujący w chwili orzekania przez Sąd akt
normatywny, zważyć należy także, iż zaskarżenie
uchwały samorządu terytorialnego przez Prokuratora ma na celu stwierdzenie jej nieważności a więc
wyeliminowanie z obrotu ze skutkiem ex tunc. Istotą
sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów
i czynności według stanu prawnego i faktycznego
istniejącego w dacie ich podejmowania. Zmiana lub
uchylenie zaskarżonej skargą uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc
uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ, który ją
podjął, przed wydaniem zaskarżonego wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie można bowiem
utożsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki
stwierdzenia nieważności uchwały polegające na
orzeczeniu o jej nieważności od daty jej podjęcia, są
dalej idące niż uchylenie uchwały, wywierające
skutki od daty uchylenia (vide: wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2007r roku, sygn. akt II OSK 1776/06 - Lex nr 327767 ; glosa
P. Chmielnickiego do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 16 września 2003 roku
sygn. II SA/Wr 854/03 publ. Samorząd Terytorialny
z 2005 roku , z. 7-8 poz. 125 ). Wskazać też należy na
stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny
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w uchwale z dnia 14 września 1994 roku w sprawie
W 5/94 OTK 1994, nr 2, poz. 44 w którym dokonując
wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. -przyjął
on, że przewidziana w powołanym przepisie skarga
na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna również wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz może 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 zaskarżeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona
uchwała może być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. również 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,
że uchylenie uchwały przez organ, który ją podjął,
uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego wyłącznie wówczas, gdy zaskarżona
uchwała nie wywołuje już żadnych skutków prawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 marca 2005 OSK 1290/04; W. Chróścielewski, Z. Kmieciak „Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną", Warszawa 1995,
s. 137 ).
Uznanie braku podstaw do umorzenia postępowania wywołanego skargą Prokuratora Rejonowego
rodziło konieczność poddania zaskarżonej uchwały
ocenie jej zgodności z prawem. Zgodnie z przepisem
art. 147 ppsa w razie uwzględnienia skargi na akt
organu jednostki samorządu terytorialnego sąd administracyjny stwierdza jego nieważność albo orzeka, iż został on wydany z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie nieważności. Podstawy stwierdzenia nieważności 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 nieważne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iż tylko istotne naruszenie prawa
stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności aktu
( uchwały ) 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 także przepisów
regulujących procedury podejmowania uchwał
(vide: 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). W judykaturze za istotne naruszenie prawa, będące podstawą
do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje się
przykładowo 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 roku, II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79,
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z dnia 8 lutego 1996 roku , SA/Gd327/95, OwSS
1996, Nr 3, poz. 90)
W świetle wskazanych podstaw stwierdzania nieważności aktów organów gminy uznać należało, iż
zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim podlegała częściowemu wyeliminowaniu
z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności ze względu na fakt, iż podjęta została
z istotnym naruszeniem prawa. Przede wszystkim
stwierdzić należy, iż kontrolowana uchwała, podjęta
na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty jest aktem normatywnych o charakterze prawa miejscowego. Pogląd ten
jest aktualnie ugruntowany w orzecznictwie i nie
budzi wątpliwości (vide: wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 roku ,
l OSK 971/2005, Lex 196727). Za takim charakterem
uchwały podejmowanej w oparciu o wskazany
przepis przemawia, w ocenie NSA, przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne,
które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym. Wskazania
przy tym wymaga, iż do czasu wprowadzenia samorządu terytorialnego na poziome powiatu i województwa akty prawa miejscowego, stanowione
przez organy gminy (co dotyczy badanej uchwały),
nosiły nazwę przepisów gminnych. W myśl przepisu
art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym charakter badanego aktu jako aktu prawa miejscowego
(przepisu gminnego) przesądza o możliwości
stwierdzania jego nieważności w każdym czasie.
Z treści art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
(w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania zaskarżonego aktu) wynika, że zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych należy do zadań
własnych gminy. Według art. 5 ust. 7 w zw. z art. 3
pkt 1 tejże 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, że
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
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 (art. 6 ustawy o systemie oświaty).
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Pod pojęciem „podstawy programowej" należy
rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły (przedszkola), które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach
nauczania oraz umożliwiają 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 z dnia
15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia
ogólnego (Dz. U. z 1999 roku, Nr 14, poz.124).
W przepisie § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 lutego 1999 roku w sprawie ramowych statutów
publicznej sześcioletniej szkoły podstawowe, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola
(Dz. U z 1999 roku, Nr 14 , poz. 131 ze zm.) określono, że 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 niż 5 godzin dziennie.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika zakres upoważnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraźnie 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 wyżej podstaw prawnych,
w tym norm kompetencyjnych prowadzi do wniosku, że 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 może
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
rozróżnienia kompetencji rady gmin do wprowadzania opłat za świadczenia w orzecznictwie sądów
administracyjnych ugruntował się pogląd, że
uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 ww. ustawy opłata
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nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej
bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez dziecko do
przedszkola, bez uwzględnienia przy tym rodzaju
świadczeń, ich jakości czy czasu trwania. Sądy administracyjne zgodne są też co do konieczności precyzyjnego określania wymiaru i jakości tych świadczeń, niejako w formie cennika i w oparciu o zasadę
ekwiwalentności świadczeń. ( vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009
roku, l OSK 1189/08; wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego
2008 roku, III SA/Wr 622/07; wyrok WSA w Lublinie
z dnia 29 maja 2008 roku, III SA//Lu 167/08; wyrok
WSA w Gdańsku z 19 marca 2009 roku, III SA//Gd
476/08; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lipca
2009 roku, II SA/Bd 400/09; opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.nsa.gov.pl). W szczególności wskazać należy
na stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia
3 września 2009 roku w sprawie l OSK 1189/08
stwierdzające ,że ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązujące do jej ponoszenia niezależnie
o czasu korzystania i charakteru dodatkowych
świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez przedszkole stanowi istotne naruszenia
przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Zakwestionowana przez Prokuratora Rejonowego
uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim nie
zawiera takiej konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością, która spośród usług oferowanych przez
przedszkola publiczne pozwoliłaby wyróżnić 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, że poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego czy mieszczą się
także 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, niezależnie od tego, czy dane
przedszkole świadczy także usługi wykraczające poza podstawę programową. Treść zaskarżonej regulacji uniemożliwia 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.
Tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych
wyraźnie i zgodnie podkreśla, iż 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.
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Ustalanie przedmiotowych opłat nie może 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 możliwość kontrolowania
i oceny.
Niezachowanie tych zasad skutkowało w niniejszej
sprawie ustanowieniem przez Radę Miejską stałej
odpłatności za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim, a tym samym przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej
w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Konsekwencją tej konstatacji jest stwierdzenie nieważno-
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ści zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 3 przedmiotowej uchwały.
Mając powyższe na uwadze na podstawie
art. 147 § 1 ppsa stwierdzono nieważność zaskarżonej we wskazanym zakresie.
Zgodnie z art. 152 ppsa orzeczono, iż w tym zakresie uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując,
iż instytucja ta dotyczy także przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, Państwo i Prawo
2004/8/71; także Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004 r., 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 665/09
z dnia 10 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Sędziowie

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

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 października
2008r. Nr XXVIII/162/08 w przedmiocie ustalenia
opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę
Nowogród Bobrzański przedszkolach publicznych
I. stwierdza nieważność § 1 i § 2 zaskarżonej
uchwały,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt I.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim, 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 16 października
2008r. uchwałę Nr XXVIII/162/08 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę
Nowogród Bobrzański przedszkolach publicznych.
W myśl § 1 w/w uchwały opłatność za pobyt dziecka
w Samorządowym Przedszkolu, w skald którego
wchodzą: Placówka nr 1 przy Szkolnej 6 i Placówka

nr 2 przy ul. Kościuszki 42 składa się z dwóch składników:
1) odpłatności za wyżywienie stanowiącej koszty
zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłków,
2) opłaty stałej obejmującej częściowe koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszt
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
Natomiast w § 2 ust. 1 uchwały Rada ustaliła, iż
w/w miesięczna opłata stała za pobyt dziecka
w przedszkolu za pierwsze dziecko wynosi 82zł, za
drugie i następne dziecko z jednej rodziny 41zł, a za
dziecko 6 – letnie odbywające obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w wymiarze powyżej
5 godzin dziennie 50zł. W ustępie 2 § 2 w/w uchwały Rada ustaliła, że opłata stała nie podlega zwrotowi.
Na uchwałę Nr XXVIII/162/08 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 października
2008r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złożył Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze, domagając się stwierdzenia
jej nieważności w całości. Prokurator zarzucił
w/w istotne naruszenie prawa w szczególności
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Skarżący podkreślił na wstępie, iż przepisem art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca
przyznał radzie gminy kompetencję do ustalania
opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę
przedszkoli publicznych, jednakże z uwzględnieniem
art. 6 pkt 1 tejże ustawy, tj. z zastrzeżeniem, iż przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne naucza-
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nie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw
programowych wychowania przedszkolnego. Z powyższego skarżący wywiódł, iż 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. Jednakże niezbędne jest
przy tym określenie rodzaju świadczeń, które są
odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. Za niewystarczające uznał
Prokurator wskazanie w uchwale, iż są to koszty
zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych
w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada
Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim w zaskarżonej
uchwale powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty,
nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek
ponoszenia jej w każdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie 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 skarżący, jest wykazanie,
iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego 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 żądana 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 powyższym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
zostały ustalone przez Radę Miejska w Nowogrodzie
Bobrzańskim z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane to możliwe 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 w Nowogrodzie Bobrzańskim przedstawił
uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIX/238/09 z dnia
31 sierpnia 2009r., w której stwierdzono, że zaskarżona uchwała ma obowiązującą moc prawną, gdyż
nie została zakwestionowana w ramach nadzoru
przez Wojewodę Lubuskiego.
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poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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 zauważyć należy, iż po wniesieniu skargi
Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o nieważności uchwały albo
stwierdza, że wydana została z naruszeniem prawa,
jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności
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 także 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 nieważności aktu) przyjmuje się, że 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).

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.

Na rozprawie w dniu 10 listopada 2009r. Prokurator
zmodyfikował żądanie skargi, wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 i 2.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
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Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
należy stwierdzić, że zaskarżona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyż została
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim XXVIII/162/08
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
przedszkolach publicznych podjęta w dniu 16 października 2008r.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarżonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakże w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iż 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 upoważnienia 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 października 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 już wątpliwości, że 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
również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.
W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarżonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 1 że opłatność za pobyt dziecka
w Samorządowym Przedszkolu, w skald którego
wchodzą: Placówka nr 1 przy Szkolnej 6 i Placówka
nr 2 przy ul. Kościuszki 42 składa się z dwóch składników: 1/ odpłatności za wyżywienie stanowiącej
koszty zakupu surowca zużytego do przyrządzania
posiłków, 2/ opłaty stałej obejmującej częściowe
koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także
koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego; w § 2 ust. 1,
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że w/w miesięczna opłata stała za pobyt dziecka
w przedszkolu za pierwsze dziecko wynosi 82zł, za
drugie i następne dziecko z jednej rodziny 41zł, a za
dziecko 6 – letnie odbywające obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w wymiarze powyżej
5 godzin dziennie 50zł; w ustępie 2 § ust. 2, że opłata
stała nie podlega zwrotowi.
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim przywołała art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329
z późn. zm.). W treści tego przepisu ustawodawca
upoważnił radę gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy.
Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że
zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyż nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróżnienia 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
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę możemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie 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 również 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
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minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeżeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyż
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w każdym 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, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie 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 wyrażony 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).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać po-
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szczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde 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, możliwości 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 każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie 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, że kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie możliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest pożądane 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 i 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 zauważa, że kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
Zgodzić należy się również ze stanowiskiem skarżącego, że przyjęcie w zaskarżonej uchwale miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Nowogród Bobrzański mają charakter
opłat stałych.
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Reasumując wskazać należy, że podejmując zakwestionowaną przez Prokuratora uchwałę Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim 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 powyższe 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
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ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym - stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części dotyczącej § 1 i § 2.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iż zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu
w części objętej stwierdzeniem nieważności, przyjmując, iż instytucja ta dotyczy także przepisów prawa miejscowego (szerzej R. Sawuła – Stosowanie
art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia. Państwo
i Prawo 2004/8/71, także 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 781/09
z dnia 10 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

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

Protokolant

specjalista Ewa Kłosowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r.Nr XXII/119/08
w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka
w przedszkolu
I. stwierdza nieważność § 1 i § 2 zaskarżonej
uchwały,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt I.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXII/119/08 z dnia 3 grudnia 2008r. Rada Miejska w Babimoście, działając na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
ustaliła opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 2, pod
pozycją 34 i weszła w życie po upływie 14 dni od
dnia publikacji.
Zgodnie z § 1 uchwały ustalono od 1 stycznia 2009r.
dzienną opłatę z tytułu udzielanych świadczeń przez
przedszkola, prowadzone przez gminę przy:

1) dziewięciogodzinnym pobycie dziecka w Przedszkolu Publicznym w Babimoście w wysokości 4zł;
2) siedmiogodzinnym pobycie dziecka w Przedszkolu Publicznym w Nowym Kramsku w wysokości - 3zł.
Nadto stosownie do § 2 uchwały ustalono od
1 stycznia 2009r. dzienną opłatę z tytułu udzielanych
świadczeń przez Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich i Oddział Przedszkolny w Starym
Kramsku w wysokości 2,50zł za pobyt w placówce
w wymiarze 5,15 godz. w związku z realizacją świadczeń wykraczających poza podstawy programowe
wychowania przedszkolnego.
Na uchwałę Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r., w części obejmującej § 1 i § 2 tego aktu, skargę wniósł Prokurator Rejonowy w Świebodzinie. Uchwale tej zarzucił istotne
naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty poprzez
uchwalenie powyższych przepisów pomimo braku
po stronie rady gminy kompetencji do ustalania
opłat za korzystanie z przedszkola o charakterze stałym, nakładanych na rodziców (opiekunów) dzieci
korzystających z przedszkoli publicznych niezależnie
od czasu korzystania i charakteru dodatkowych
świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole oraz rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez poszczególne dzieci.
Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważność
przedmiotowej uchwały w części obejmującej
§ 1 i § 2.
W uzasadnieniu skargi Prokurator przytoczył przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty, regulujące kwestię ustalania opłat za
świadczenia przedszkoli publicznych. Zdaniem Pro-
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kuratora analiza tych przepisów nie pozostawia
wątpliwości, że nauczanie i wychowanie odbywające się w ramach podstawy programowej jest bezpłatne, natomiast za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat, jednakże niezbędne jest określenie rodzaju świadczeń, które są odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. Regulacja zawarta w zaskarżonej uchwale nie jest wystarczająca.
Ogólnikowe wskazanie odpłatności, o której mowa
w § 1 zaskarżonej uchwały powoduje przyjęcie tylko
jednej sztywnej opłaty, która nakłada na rodziców
(opiekunów) obowiązek jej ponoszenia w każdym
przypadku korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne
przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia
poza realizacją podstawy programowej, jakości tych
świadczeń i przede wszystkim niezależnie od tego
czy konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, a jeśli tak to w jakim rozmiarze.
Obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku z oferowana mu
usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty należy
szczegółowo wykazać, z jakiego tytułu jest ona ustalana. Sposób ustalenia odpłatności powinien być
przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej,
a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona. Oczywistym jest, że usługi
świadczone przez przedszkola wymagają ze strony
gminy stałych wydatków. Są nimi koszty osobowe
i rzeczowe. Gdyby opłaty za świadczenia przedszkoli
odnoszące się do usług przekraczających podstawę
programową zostały przez rade gminy ustalone
zgodnie z zasadą ekwiwalentności i odpowiednio
skalkulowane, a kalkulacja ta została wyeksponowana w uchwale, to byłoby możliwe uznanie takiej
uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej.
Prokurator przytoczył obszerne orzecznictwo sądów
administracyjnych, w którym wskazano, iż niedopuszczalne jest określanie na podstawie art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza podstawy
programowe realizowanych w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania
z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
Nadto w zaskarżonej uchwale nie uwzględniono
okoliczności, że poszczególne dzieci pozostają
w przedszkolu różną ilość godzin, natomiast zasada
wyrażona w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oznacza, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu
mają być traktowane równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących. Stąd też § 1 uchwały godzi w zasadę sprawiedliwości społecznej poprzez
nieuwzględnienie przy ustaleniu opłaty za świadczenia przedszkola okoliczności, w jakim zakresie
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czasu poszczególne dziecko korzysta z usług tego
przedszkola.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Babimoście wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na
uchwalenie dnia 24 września 2009r. uchwały
Nr XXX/163/09 w sprawie opłat za świadczenia
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Babimost i uchylenie uchwały Nr XXII/119/08
z dnia 3 grudnia 2008r., w związku z czym zaskarżony akt utracił moc.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga okazała się zasadna.
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie wniósł skargę
z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.), w myśl którego jeżeli 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 może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do
sądu administracyjnego.
Wniosek organu o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 p.p.s.a. nie został
uwzględniony z uwagi na fakt, iż na dzień wydania
w niniejszej sprawie wyroku, tj. 10 listopada 2009r.,
uchwała Nr XXX/163/09 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat za
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost (przewidująca w § 4,
iż traci moc uchwała Nr XXII/119/08 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r.) nie została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Zaskarżona uchwała zachowała
więc moc obowiązującą. W konsekwencji brak było
podstawy do uznania, że niniejsze postępowanie
stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1
pkt 3 p.p.s.a., a tym samym nie wystąpiła przesłanka
do umorzenia postępowania.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gmin.
Stosownie do treści art. 6 ust. 1 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.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3 – 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy). Przed-
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szkole realizuje podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 14 ust. 2).
Stosownie do art. 14 ust. 5 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.
Przepis ten zawiera upoważnienie ustawowe dla
rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego
w przedmiocie opłat za świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli publicznych (wyrok WSA
w Gliwicach z 1 czerwca 2009r., IV SA/GI 766/08)
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej rozporządzeniem 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). Działalność przedszkoli
w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe (np. nauka języków
obcych) oraz zapewnianie posiłków, jest odpłatna.
Gmina zatem nie jest uprawniona do pobierania od
rodziców (opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą
Wprawdzie zgodnie z ustawą zajęcia w ramach podstawy programowej, jak wskazano wyżej, nie są
objęte opłatą, jednak w przepisach § 1 oraz § 2
uchwały, regulujących wysokość tzw. opłaty dziennej, nie dokonano wyodrębnienia kosztów poszczególnych zajęć ponadprogramowych. Przeciwnie,
ujęto takie koszty jako całość, co w praktyce uniemożliwia weryfikację, za jakie konkretnie świadczenia pobierana jest opłata. Uniemożliwia to również
kontrolę czy w ramach opłaty mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Tak sformułowane przepisy zaskarżonej uchwały
naruszają art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty oraz nie uwzględniają
treści art. 6 ust. 1 ustawy. Za niewystarczające należy bowiem uznać wskazanie, iż jest to opłata za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.
Jak trafnie zauważył Prokurator w swej skardze,
ogólnikowe wskazanie wysokości opłaty powoduje
przyjęcie tylko jednej sztywnej wysokości opłaty, co
nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez
dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie
od tego czy konkretne przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia poza realizacją podstawy
programowej, jakości tych świadczeń i przede
wszystkim niezależnie od tego czy konkretne dziecko
w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, a jeśli
tak to w jakim rozmiarze.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi
zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami
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się w ramach określonych w załączniku Nr 1 do
wspomnianego rozporządzenia MENiS. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym
nie wymienionych.
Skoro brak jest podstaw prawnych do pobierania
opłat za nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje
podstawa do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat
za posiłki i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole
publiczne powinno bowiem prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Zaskarżona uchwała jest aktem normatywnym
o charakterze aktu prawa miejscowego. Została ona
wydana na podstawie upoważnienia ustawowego
i zawiera normy prawne adresowane do bliżej nieokreślonej i nieograniczonej liczby osób, które znajdą się w określonym stanie hipotetycznym - w tym
przypadku do rodziców i opiekunów dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Nie można przy tym
w żadnym wypadku stwierdzić, aby krąg tych osób
był w jakikolwiek sposób związany strukturalnie
(organizacyjnie) z gminą, gdyż ich związek z gminą
wynika wyłącznie z faktu zamieszkiwania na jej terenie i korzystania z przedszkola publicznego.
organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Przepisy zaskarżonej uchwały nie zawierają jakiejkolwiek kalkulacji opłaty, brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości
wskazanej w tym przepisie.
Dodatkowo uwagę zwraca błędna idea uchwały,
powzięta przez Radę Miejską w Babimoście, wyrażająca się już w samym tytule tego aktu prawnego:
„w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 407 –

w przedszkolu". 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.
Pogląd, iż ustanowienie opłaty stałej za usługi
świadczone przez przedszkole publiczne w taki sposób jak uczyniła to Rada Miejska w Babimoście
w zaskarżonej uchwale, narusza art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty, znajduje potwierdzenie
w przytoczonym przez Prokuratora orzecznictwie
sądowym, m.in. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08
(Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym Sąd stwierdził, iż ustalenie opłaty
na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie 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 wyrażony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
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we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r, IV SA/Wr
150/08, z dnia 5 lutego 2008r., IIISA/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 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08 (opublikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl).
Sąd administracyjny władny jest zatem na podstawie Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd administracyjny władny jest stwierdzić nieważność w całości lub w części uchwały rady gminy będącej aktem
prawa miejscowego w każdym czasie, o ile uchwała
ta została wydana z naruszeniem prawa.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iż zaskarżone przepisy uchwały nie podlegają wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 759/09
z dnia 18 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2007r. Nr XII/136/2007
w przedmiocie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1.
UZASADNIENIE
W dniu 16 października 2007r. Rada Miejska w Sulechowie podjęła na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) uchwałę
Nr XII/136/2007 w sprawie opłat za świadczenia

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Sulechów. W § 1 pkt 1 i 2 Rada ustaliła miesięczną odpłatność za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów, określając stawkę jako procentowa stawka
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2004r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Zgodnie z pkt 1 w/w
paragrafu opłata za pierwsze dziecko wynosi 10%,
zaś stosownie do treści pkt 2 za drugie i każde następne dziecko z rodziny 7% minimalnego wynagrodzenia.
Uchwała w powyższym zakresie została zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie, który zarzucił istotne naruszenie
prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty poprzez ustalenie przez
Radę, pomimo braku kompetencji, wysokości opłat
o charakterze stałym za korzystanie ze świadczeń
przedszkolnych, które zostały nałożone na rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli niezależnie od charakteru dodatkowych świadczeń wykraczających poza podstawę programową i realizowanych przez dane przedszkole i niezależnie od częstotliwości i czasu korzystania z tych świadczeń
przez poszczególne dzieci. Na podstawie art. 147 § 1
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ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prokurator
wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały.
Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, że ustalenie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez
gminę przedszkolach jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego,
gdyż tworzy prawa i obowiązki o charakterze ogólnym, a jej adresatami jest nieokreślona liczba osób.
Ponadto Prokurator wskazał, że zgodnie z art. 6 pkt 1
ustawy o systemie oświaty, przedszkole publiczne
prowadzi m.in. bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstaw programowych
wychowania przedszkolnego, stąd opłaty mogą być
ustalane i pobierane jedynie za świadczenia, które
nie mieszczą się w podstawach programowych wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem rady gminy
ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, że wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje
w związku z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu
tej opłaty należy szczegółowo wykazać na podstawie
jakiego tytułu (rodzaju i wymiaru świadczenia) oplata jest ustalana.
Według skarżącego obecna regulacja w zakresie
odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolach na terenie Gminy Sulechów wskazuje, że
odpłatność ma charakter odpłatności stałej. Ponadto
podkreślił, iż niedopuszczalnym jest pobieranie
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, jeżeli nauczanie i wychowanie odbywa się w ramach podstawy programowej, natomiast w sytuacji, gdy
przedszkole oferuje świadczenia wykraczające poza
podstawę programową Rada może ustalić opłatę.
Jednakże niezbędne jest określenie rodzajowo poszczególnych świadczeń. Ponadto uchwała nie
uwzględnia, iż dzieci pozostają w przedszkolu na
różną ilość godzin. Wprowadzenie opłaty stałej, bez
uwzględnienia tej okoliczności, stanowi naruszenie
zasady sprawiedliwości społecznej wynikającej
z przepisu art. 32 Konstytucji RP. Także rozróżnienie
wysokości opłaty w zależności od liczby dzieci z jednej rodziny uczęszczających do przedszkola narusza
zasadę równego traktowania.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Sulechowie wskazała, że uchwałą z dnia 15 września 2009r.
nr XXXV/411/2009 wyeliminowała z obrotu prawnego zaskarżoną do Sądu uchwałę, w związku z czym
organ wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Do odpowiedzi na skargę organ
dołączył w/w uchwałę.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia
28 września 2009r. prokurator został wezwany do
podania w terminie 7 dni, jakie jest jego aktualne
stanowisko w sprawie.
W piśmie z dnia 9 października 2009r., a następnie
na rozprawie, która odbyła się w Sądzie dnia 10 listopada 2009r. Prokurator potrzymał wniesioną
skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Poz. 139

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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej ppsa.
W pierwszej kolejności, jeszcze przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi, Sąd
uznał za konieczne ocenić słuszność zawartego
w odpowiedzi na skargę wniosku organu o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Załączona do odpowiedzi na skargę uchwała
Nr XXXV/411/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 września 2009r. zawiera postanowienie
o utracie mocy przez zaskarżoną uchwałę
Nr XII/136/2007 z dnia 16 października 2007r. Wejście w życie wskazanej uchwały nastąpić ma po
14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.
Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Co prawda w chwili orzekania przez Sąd zaskarżona uchwała stanowiła
już nieobowiązujący akt prawny, to jednak uchylenie
aktu prawnego nie oznacza, że przestaje on kształtować stosunki prawne istniejące nadal po dacie
owego uchylenia.
W uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt
W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 44), Trybunał Konstytucyjny, dokonując wykładni postanowień art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) – zwanej dalej u.s.g., przyjął, że zmiana lub
uchylenie uchwały dokonana po zaskarżeniu tej
uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd administracyjny wyroku,
jeżeli zaskarżona uchwała może 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, że
„przepis obowiązuje w danym systemie prawa jeżeli
można go zastosować do sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości”.
Tak więc uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ, który ją podjął, przed wydaniem wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie można bowiem
utożsamiać z uwzględnieniem skargi. W tym kontekście istotne jest to, iż skutkiem stwierdzenia nieważ-
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ności 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).
Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie można utożsamiać również z uwzględnieniem skargi opartej na
żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iż skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej
nieważności od daty jej podjęcia, są dalej idące niż
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 opowiedział się kilkakrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. 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).

Poz. 139

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 także 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 uznaje
się 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 (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08).

Odnosząc powyższe rozważania do przedmiotowej
sprawy stwierdzić należy, że zaskarżona uchwała,
choć uchylona w chwili wydania wyroku, istniała
w obrocie prawnym ponad 2 lata (od 16 października 2007r. do 1 listopada 2009r.) i jako powszechnie
obowiązujące prawo w tym czasie wywoływała konkretne skutki prawne wobec członków wspólnoty
samorządowej, takich jak np. powstanie po stronie
rodziców czy opiekunów prawnych dziecka zobowiązania do uiszczenia opłat za przedszkole w okresie, w którym zaskarżona uchwała obowiązywała,
w wysokości w niej określonej, a w konsekwencji
możliwość egzekwowania od tych osób zaległych,
nieprawidłowo naliczonych opłat. Oznacza to, iż
zaskarżona uchwała ma zastosowanie do sytuacji
faktycznych zaistniałych przed jej uchyleniem. Nadto
podkreślenia wymaga, iż orzeczenie o nieważności
uchwały na skutek uwzględnienia skargi prokuratora
spowoduje wyeliminowanie jej z obrotu prawnego
ze skutkiem ex tunc.

Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższe rozważania wskazują na konieczność podjęcia merytorycznej oceny zarzutów postawionych
w skardze.

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.

W świetle art. 147 § 1 ppsa sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność

Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie
Nr XII/136/2007 z dnia 16 października 2007r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów, podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – zwanej dalej u.s.o.
W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że 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 upoważnienia
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ustawowego (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002r.
sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA
z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSAz dnia 22 listopada 2005r. sygn.
akt l OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
nr 196727, został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia
5 lutego 2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX
nr 372638). Za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego
z art. 14 ust. 5 u.s.o przemawia przede wszystkim to,
że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia
ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym w normie
stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych
w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa
rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym.
Kwestionowany przez skarżącego § 1 zaskarżonej
uchwały stanowi:
„ustala się miesięczną odpłatność za świadczenia
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Sulechów:
1) 10% za pierwsze dziecko;
2) 7% za drugie i każde następne dziecko z rodziny
- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego
zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2004r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).”
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, 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.

Poz. 139

Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata”, gdyż
nie istnieje jego definicja ustawowa. Bezwzględnie,
pośród danin publicznych dokonać można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków i opłat. Podstawą tego rozróżnienia 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 należących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie
zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pieniężnym
dłużnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie 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 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi 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 może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
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W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole,
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 u.s.o. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach WSA we
Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wr
150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt III SA/Wr
622/07, LEX nr 372638; z dnia 30 maja 2007r., sygn.
akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173; z dnia 24 września 2008r., sygn. akt III SA/Wr 358/08; z dnia
8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV SA/Wr 94/06, LEX
nr 235607; z dnia 18 lipca 2007r., sygn. akt IV SA/Wr
213/07, LEX nr 471665; z dnia 7 maja 2008r., wyroku
WSA w Lublinie z dnia 29 maja 2008r., sygn. akt
III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA w Gdańsku z dnia
19 marca 2009r., sygn. akt III SA/Gd 476/08.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest
żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde 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, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać z treści uchwały.
Zaskarżona uchwała w § 1 stanowi w sposób ogólny, iż Rada ustala odpłatność za korzystanie z przedszkola wskazując jedynie stawkę procentową opłaty.
W uchwale nie określono czego dotyczy opłata.
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Z regulacji uchwały nie wynika nie tylko zakres zajęć
ponadprogramowych, za które ustalono opłatę ale
także, że dotyczy ona właśnie opłaty za owe świadczenia wykraczające ponad podstawę programową.
W tej sytuacji poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia
przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego, czy mieszczą się także świadczenia
zaliczone w rozporządzeniu 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.) do
podstawy programowej.
Zaskarżona uchwała nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej
w § 2. Brak jest także uzasadnienia do uchwały, które mogłoby ukazać sposób ustalania wysokości
opłaty. Nie wykazanie przez organ uchwałodawczy,
że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie
ponad wymagane minimum programowe, czego
konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale
opłata, jest istotnym naruszeniem prawa (wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173).
Sąd nie podziela jednak poglądu Prokuratora Rejonowego, że zaskarżona uchwała narusza także wyrażoną w art. 32 Konstytucji R.P. zasadę równości
obywateli wobec prawa poprzez różnicowanie wysokości opłaty w zależności od liczby dzieci z jednej
rodziny uczęszczających do przedszkola.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału
Konstytucyjnego, zasada równości polega na tym,
że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się
daną cechą istotną mają być traktowane równo,
tj. bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak
i faworyzujących (U.7/87). Trybunał Konstytucyjny
konsekwentnie wypowiada się jednakże, że zasada
równości nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego w tym znaczeniu, iż zrównuje sytuację
wszystkich podmiotów ze względu na cechy, jakimi
się charakteryzują. Zasada równości wymaga bowiem, aby podmioty traktowane były w równym
stopniu równo, jeśli charakteryzują się daną cechą.
Równość oznacza zatem - według Trybunału - także
akceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów. Sprawiedliwość wymaga, aby
zróżnicowanie prawne podmiotów (ich kategorii)
pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w ich
sytuacji faktycznej jako adresatów danych norm
prawnych. (tak wyrok TK z 7.96.204r. P 4/03, OTK-A
2004/6/55)
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W ocenie Sądu zaskarżona uchwała nie łamie zasady równości, albowiem zastosowane kryterium różnicowania, stanowiące odstępstwo od zasady równości, pozostaje w związku z innymi wartościami
i normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Regulacja wprowadzająca redukcję części opłaty w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola,
za drugie i każde następne dziecko, zgodna jest
z konstytucyjną zasadą ochrony dobra rodziny wyrażoną w art. 71 Konstytucji stanowiącym, iż rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej a zwłaszcza wielodzietne mają prawo do
szczególnej pomocy ze strony władz publicznych
oraz znajduje oparcie w zasadzie ochrony prawa
dziecka, zgodnie z którą we wszystkich działaniach
dotyczących dzieci, podejmowanych m.in. przez
ciała ustawodawcze (uchwałodawcze) sprawą nadrzędną powinno być jak najlepsze zabezpieczenie
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interesów dziecka wyrażające się w nieskrępowanym sytuacją materialną rodziny, dostępem do edukacji, w tym także przedszkolnej. W ocenie Sądu,
uchwała Rady Gminy w tym zakresie zgodna była
z celem regulacji wprowadzonych ustawą o systemie oświaty, jakim jest zapewnienie kształcenia,
wychowania i opieki jak największej liczbie dzieci.
Powyższe uwagi nie mogą jednak implikować uznania zaskarżonej uchwały za zgodną z prawem,
z uwagi na przedstawione wcześniej naruszenia
prawa w §1 tego aktu.
Mając powyższe na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) - stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 1.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 790/09
z dnia 18 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)
Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Protokolant

referent Adam Janas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r., Nr XVII/105/04
w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne
w Gminie Kargowa
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1,
II. ustala, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w zakresie określonym w pkt I.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Kargowej podjęła w dniu 1 grudnia
2004r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r,
Nr 67, poz. 329 ze zm.) uchwałę Nr XVII/105/04
w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne
w Gminie Kargowa.
W § 1 pkt 1 uchwały Rada ustaliła stałą odpłatność
za świadczenia w prowadzonym przez Gminę publicznym przedszkolu w wysokości: 65zł za pierwsze

dziecko, 45zł za drugie dziecko i następne z rodziny.
W § 1 pkt 2 określono, że opłata stała płatna jest do
dnia 25 każdego miesiąca, natomiast pkt 3 stanowi,
że opłaty tej nie pobiera się, jeżeli przedszkole nie
realizuje świadczeń w miesiącu lipcu lub miesiącu
sierpniu.
Uchwała powyższa, w części obejmującej § 1 pkt 1
i pkt 2, została zaskarżona do Wojewódzkiego Sadu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, który zarzucił
istotne naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty poprzez
ustalenie przez Radę, pomimo braku kompetencji,
wysokości opłat o charakterze stałym za świadczenia przedszkolne niezależnie od czasu korzystania
i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole i rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez
poszczególne dzieci oraz naruszenie § 134 i § 135
w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).
Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, że ustalenie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez
gminę przedszkolach jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego,
za czym przemawia okoliczność, iż uchwała ta wydawana jest na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które są adresowane
do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym, czyli do rodziców i opiekunów dzieci obję-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 413 –

tych wychowaniem przedszkolnym. Przytaczając
poszczególne przepisy ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty skarżący podniósł też, że
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. Jednakże konieczne jest dokładne określenie rodzaju
świadczeń, które są odpłatne i wysokości opłaty
odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. W ocenie skarżącego nie jest wystarczające wskazanie
w uchwale kwot opłat stałych. Takie ogólnikowe
wskazanie opłat za świadczenia przedszkolne powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty, która
nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek jej
ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez
dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie
od tego czy konkretne przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia poza realizacją programową
jakości tych świadczeń i niezależnie od tego, czy
dziecko korzysta z dodatkowych świadczeń i w jakim
rozmiarze.
Prokurator stwierdził również, że nie można zaaprobować regulacji zawartej w § 1 pkt 2 zaskarżonej
uchwały, w którym Rada postanowiła, że opłata
stała jest płatna do dnia 25 każdego miesiąca.
W ocenie skarżącego zapis taki przekracza zakres
delegacji art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
który pozwala radzie ustalać wyłącznie opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, nie daje natomiast uprawnienia do
określania sposobu opłacania przez rodziców wyliczonych opłat.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Kargowej
podała, że w dniu 25 września 2009r. podjęła uchwałę o utracie mocy obowiązującej przez zaskarżoną
uchwałę i wniosła o umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości. Wobec powyższego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia
7 października 2009r. zobowiązano Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie do podania w terminie
7 dni aktualnego stanowiska w sprawie. Na rozprawie, która odbyła się w Sądzie w dniu 18 listopada
2009r. skarżący podtrzymał swoje stanowisko,
a ponadto oświadczył, że przedmiotem jego skargi
jest również pkt 3 § 1 zaskarżonej uchwały. Dodatkowo wniósł o nieuwzględnienie wniosku organu
o umorzenie postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, 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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorial-
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nego (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. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa.
W pierwszej kolejności, jeszcze przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi, Sąd
uznał za konieczne ocenić słuszność zawartego
w odpowiedzi na skargę wniosku organu o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Załączona do odpowiedzi na skargę uchwała
Nr XXVII/167/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
25 czerwca 2009r. zawiera postanowienie o utracie
mocy przez zaskarżoną uchwałę Nr XVII/105/04
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa. Na podstawie wskazanej regulacji wejście w życie uchwały
nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.
Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Co prawda w chwili orzekania przez Sąd zaskarżona uchwała stanowiła
już nieobowiązujący akt prawny, to jednak uchylenie
aktu prawnego nie oznacza, że przestaje on kształtować stosunki prawne istniejące nadal po dacie
owego uchylenia.
W uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt
W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 44), Trybunał Konstytucyjny, 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 późn.
zm.) - zwanej dalej u.s.g., przyjął, że zmiana lub
uchylenie uchwały dokonana po zaskarżeniu tej
uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd administracyjny wyroku,
jeżeli zaskarżona uchwała może 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, że „przepis obowiązuje w danym systemie prawa jeżeli można go zastosować do sytuacji
z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości". Tak
więc uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ,
który ją podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni
bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę.
Uchylenia uchwały nie można bowiem utożsamiać
z uwzględnieniem skargi. W tym kontekście istotne
jest to, iż skutkiem stwierdzenia nieważności 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).
Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie można utożsamiać również z uwzględnieniem skargi opartej na
żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iż skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej
nieważności od daty jej podjęcia, są dalej idące niż
uchylenie uchwały wywierające skutki od daty uchy-
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lenia (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 opowiedział się kilkakrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. 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).

W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się 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 (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08).

Odnosząc powyższe rozważania do przedmiotowej
sprawy stwierdzić należy, że zaskarżona uchwała,
choć uchylona w chwili wydania wyroku, istniała
w obrocie prawnym ponad 4 lata (od 1 stycznia
2005r. do 1 listopada 2009r.) i jako powszechnie
obowiązujące prawo w tym czasie wywoływała konkretne skutki prawne wobec członków wspólnoty
samorządowej, takich jak np. powstanie po stronie
rodziców czy opiekunów prawnych dziecka zobowiązania do uiszczenia opłat za przedszkole w okresie, w którym zaskarżona uchwała obowiązywała,
w wysokości w niej określonej, a w konsekwencji
możliwość egzekwowania od tych osób zaległych,
nieprawidłowo naliczonych opłat. Oznacza to, iż
zaskarżona uchwała ma zastosowanie do sytuacji
faktycznych zaistniałych przed jej uchyleniem. Nadto
podkreślenia wymaga, iż orzeczenie o nieważności
uchwały na skutek uwzględnienia skargi prokuratora
spowoduje wyeliminowanie jej z obrotu prawnego
ze skutkiem ex tunc.

Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższe rozważania wskazują na konieczność podjęcia merytorycznej oceny zarzutów postawionych
w skardze.

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne, a zaskarżona uchwała nie
mogła ostać się w obrocie prawnym ze względu na
istotne naruszenie niżej wskazanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W świetle art. 147 § 1 ppsa sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). 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 także 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).

Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa, podjęta na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty - zwanej dalej u.s.o.
W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że 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 upoważnienia
ustawowego (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002r.
sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA
z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSA z dnia 22 listopada 2005r. sygn.
akt l OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
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nr 196727, został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia
5 lutego 2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07)
Za takim charakterem uchwały podejmowanej na
podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14
ust. 5 u.s.o przemawia przede wszystkim to, że jest
ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane
są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej
uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców
lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Kwestionowany przez skarżącego § 1 pkt 1 zaskarżonej uchwały stanowi, iż: „Ustala się stałą odpłatność za świadczenia w prowadzonym przez Gminą
publicznym przedszkolu w wysokości:
65zł za pierwsze dziecko,
45zł za drugie dziecko i następne z rodziny".
W punkcie 2 Rada ustaliła, że opłata stała płatna jest
do dnia 25 każdego miesiąca, natomiast punkt
3 stanowi, że „opłaty stałej nie pobiera się, jeżeli
przedszkole nie realizuje świadczeń w miesiącu lipcu
lub miesiącu sierpniu".
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, 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.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata", gdyż
nie istnieje jego definicja ustawowa. Bezwzględnie,
pośród danin publicznych dokonać można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków i opłat. Pod-
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stawą tego rozróżnienia 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 należących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się sprawami obywatela (m. in. wydawanie
zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pieniężnym
dłużnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie 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 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi 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 może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole,
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 u.s.o.
Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach WSA
we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., sygn. akt
IV SA/Wr 150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt
III SA/Wr 622/07, LEX nr 372638; z dnia 30 maja
2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173;
z dnia 24 września 2008r., sygn. akt III SA/Wr 358/08;
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z dnia 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV SA/Wr 94/06,
LEX nr 235607; z dnia 18 lipca 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 213/07, LEX nr 471665; z dnia 7 maja
2008r., wyroku WSA w Lublinie z dnia 29 maja
2008r., sygn. akt III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA
w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., sygn. akt
III SA/Gd 476/08.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest
żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde 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, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać z treści uchwały.
Zaskarżona uchwała w § 1 stanowi w sposób ogólny, iż Rada ustala stałą odpłatność za świadczenia
w prowadzonym przez Gminę publicznym przedszkolu. W uchwale nie określono rozmiaru (czasu
korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole, ani też ich jakości. 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 każdym przypadku korzystania przez
dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie
od rozmiaru i rodzaju tych dodatkowych świadczeń
oferowanych poza podstawą programową przez
140

Poz. 140

przedszkole, oraz bez związku z tym, czy konkretne
dziecko korzysta w ogóle z owych dodatkowych
świadczeń, a jeśli nawet tak, to w jakim rozmiarze.
Ujęcie kosztów jako całości sprawia, że poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą
się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy
programowe wychowania przedszkolnego, czy
mieszczą się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu 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.) do podstawy programowej.
Zaskarżona uchwała nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej
w § 1 ust. 1. Brak jest także uzasadnienia do uchwały, które mogłoby ukazać sposób ustalania wysokości opłaty.
Tymczasem nie wykazanie przez organ uchwałodawczy, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej
uchwale opłata, jest istotnym naruszeniem prawa
(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007r.,
sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEXnr322173).
Należy zgodzić się również z twierdzeniem Prokuratora, że Rada Miasta w Kargowej nie miała kompetencji do ustalenia terminu, w jakim sporna opłata
winna być uiszczania, co uczyniła w § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały. Takiego uprawnienia nie daje jej
bowiem art. 14 ust. 5 u.o.s. będący podstawą prawną uchwały.
Mając powyższe na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) - stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 1. Stosownie do
treści art. 152 ppsa Sąd orzekł, iż zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT NR II SA/GO 799/09
z dnia 18 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marek Szumilas

Sędziowie

Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)
Sędzia WSA Maria Bohdanowicz

Protokolant

referent Adam Janas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałę Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2000r., Nr XXIII/176/2000
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1 pkt 2 i § 3,
II. stwierdza nieważność uchwały Nr XXV/162/08
Rady Miasta i Gminy Małomice z dnia
30 października 2008r. zmieniającej uchwałę
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka
w Przedszkolu Publicznym w Małomicach
i Oddziałach Przedszkolnych,
III. ustala, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w zakresie określonym w pkt I.
UZASADNIENIE
W dniu 18 grudnia 2000r. Rada Miejska w Małomicach podjęła na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r., Nr 13, poz. 74 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz. 329
ze zm.) oraz zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Nr 11 z dnia 18 czerwca 1997r. w sprawie
podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczalnych do użytku programów wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. MEN
Nr 7, poz. 27) uchwałę Nr XXI 11/176/2000 w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym. W § 1 pkt 2 Rada ustaliła, że odpłatność za
pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje częściową
odpłatność za korzystanie z przedszkola (koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty
zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanych
w zakresie i wymiarze przekraczającym minimum
programowe). W § 3 pkt 1 Rada określiła powyższą
częściową odpłatność na kwotę 50zł miesięcznie,
natomiast w pkt 2 ustaliła, że odpłatność za drugie
dziecko wynosi 35zł, a każde następne dziecko zwolnione jest z opłat.

§ 3 powyższej uchwały został zmieniony uchwałą
Nr XXV/162/08 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia
30 października 2008r. i w chwili wnoszenia skargi
przez Prokuratora przepis ten przewidywał ustalenie
częściowej odpłatności, o której mowa w § 1 pkt 2
na kwotę 80zł miesięcznie dla dzieci w wieku od
2 do 6 lat, odpłatność za drugie dziecko z rodziny
uczęszczające do przedszkola ustalona została na
62zł, a każde następne dziecko zwolnione zostało
z opłaty. Ponadto Rada ustaliła, że odpłatność dla
dzieci od 2,5 - 5 roku życia uczęszczających do oddziału przedszkolnego we wsi Bobrzany i Chichy
wynosi 30zł. Przepis § 3 przewidywał również, że
opłata powyższa nie podlega odpisowi w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu, natomiast
zwolnione z opłaty są dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych.
Uchwała w powyższym zakresie została zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Żaganiu, który zarzucił istotne naruszenie prawa,
tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty poprzez ustalenie przez Radę,
pomimo braku kompetencji, wysokości opłat o charakterze stałym za korzystanie ze świadczeń przedszkolnych, które zostały nałożone na rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli niezależnie od charakteru dodatkowych świadczeń wykraczających poza podstawą programową i realizowanych przez dane przedszkole i niezależnie od częstotliwości i czasu korzystania z tych świadczeń
przez poszczególne dzieci. Na podstawie art. 147 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Prokurator
wniósł o stwierdzenie nieważności w/w uchwały.
Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, że ustalenie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez
gminę przedszkolach jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego,
gdyż tworzy prawa i obowiązki o charakterze ogólnym, a jej adresatami jest nieokreślona liczba osób.
Ponadto Prokurator wskazał, że zgodnie z art. 6 pkt 1
ustawy o systemie oświaty, przedszkole publiczne
prowadzi m.in. bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstaw programowych
wychowania przedszkolnego, stad opłaty mogą być
ustalane i pobierane jedynie za świadczenia, które
nie mieszczą się w podstawach programowych wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem rady gminy
ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, że wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje
w związku z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu
tej opłaty należy szczegółowo wykazać na podstawie
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jakiego tytułu (rodzaju i wymiaru świadczenia) oplata jest ustalana.
Według skarżącego obecna regulacja w zakresie
odpłatności za świadczenia realizowane w przedszkolach na terenie Gminy Małomice wskazuje, że
odpłatność ma charakter odpłatności stałej. Ponadto
Rada nie określiła rodzajowo ani czasowo poszczególnych zajęć przekraczających podstawę programową, za które rodzice czy opiekunowie winni uiszczać opłaty, przy czym same opłaty za poszczególne
zajęcia nie zostały w sposób precyzyjny wyznaczone. Ponadto zapis w uchwale, że opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu przesądza o tym, że mają one charakter opłat stałych, uniezależnionych od faktycznego
korzystania z poszczególnych usług.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Małomicach wskazała, że uchwałą z dnia 15 września 2009r.
Nr XXXIX/260/09 wyeliminowała z obrotu prawnego
zaskarżoną do Sądu uchwałę, w związku z czym organ wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Do odpowiedzi na skargę organ
dołączył w/w uchwałę.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia
19 października 2009r. prokurator został wezwany
do podania w terminie 7 dni, jakie jest jego aktualne
stanowisko w sprawie. Na rozprawie, która odbyła
się w Sądzie dnia 18 listopada 2009r. Prokurator
wniósł i wywiódł jak w skardze.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, 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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa.
W pierwszej kolejności, jeszcze przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi, Sąd
uznał za konieczne ocenić słuszność zawartego
w odpowiedzi na skargę wniosku organu o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Załączona do odpowiedzi na skargę uchwała
Nr XXXIX/260/09 Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 15 września 2009r. zawiera postanowienie
o utracie mocy przez zaskarżoną uchwałę
Nr XXIII/176/2000 z dnia 18 grudnia 2000r. Wejście
w życie wskazanej uchwały nastąpić ma po
14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009r.
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Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Co prawda w chwili orzekania przez Sąd zaskarżona uchwała stanowiła
już nieobowiązujący akt prawny, to jednak uchylenie
aktu prawnego nie oznacza, że przestaje on kształtować stosunki prawne istniejące nadal po dacie
owego uchylenia.
W uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt
W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 44), Trybunał Konstytucyjny, 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 późn.
zm.) - zwanej dalej u.s.g., przyjął, że zmiana lub
uchylenie uchwały dokonana po zaskarżeniu tej
uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd administracyjny wyroku,
jeżeli zaskarżona uchwała może być stosowana do
sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub
zmianą uchwały. W uchwale zaś z 14 lutego 1994r.
(K 10/93, OTK 1994, cz. 1 poz. 7) Trybunał stanął na
stanowisku, że „przepis obowiązuje w danym systemie prawa jeżeli można go zastosować do sytuacji
z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości". Tak
więc uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ,
który ją podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni
bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę. Uchylenia uchwały nie można bowiem utożsamiać z uwzględnieniem skargi. W tym kontekście
istotne jest to, iż skutkiem stwierdzenia nieważności
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).
Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie można utożsamiać również z uwzględnieniem skargi opartej na
żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iż skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające na orzeczeniu o jej
nieważności od daty jej podjęcia, są dalej idące niż
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 opowiedział się kilkakrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. 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 powyższe rozważania do przedmiotowej
sprawy stwierdzić należy, że zaskarżona uchwała,
choć uchylona w chwili wydania wyroku, istniała
w obrocie prawnym ponad 8 lat (od 1 stycznia
2001r. do 1 listopada 2009r.) i jako powszechnie
obowiązujące prawo w tym czasie wywoływała konkretne skutki prawne wobec członków wspólnoty
samorządowej, takich jak np. powstanie po stronie
rodziców czy opiekunów prawnych dziecka zobowiązania do uiszczenia opłat za przedszkole w okresie, w którym zaskarżona uchwała obowiązywała,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 419 –

w wysokości w niej określonej, a w konsekwencji
możliwość egzekwowania od tych osób zaległych,
nieprawidłowo naliczonych opłat. Oznacza to, iż
zaskarżona uchwała ma zastosowanie do sytuacji
faktycznych zaistniałych przed jej uchyleniem. Nadto
podkreślenia wymaga, iż orzeczenie o nieważności
uchwały na skutek uwzględnienia skargi prokuratora
spowoduje wyeliminowanie jej z obrotu prawnego
ze skutkiem ex tunc.
Powyższe rozważania wskazują na konieczność podjęcia merytorycznej oceny zarzutów postawionych
w skardze.
W świetle art. 147 § 1 ppsa sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). 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 także 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 uznaje
się 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 (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
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uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Małomicach
Nr XXIII/176/2000 z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym, podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - zwanej
dalej u.s.o., zmieniona następnie uchwałą Rady
Nr XXV/162/08 z dnia 30 października 2008r.
W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że 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 upoważnienia
ustawowego (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002r.
sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA
z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSAz dnia 22 listopada 2005r. sygn.
akt l OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX
nr 196727, został zaaprobowany i podzielony również w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia
5 lutego 2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX
nr 372638). Za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego
z art. 14 ust. 5 u.s.o przemawia przede wszystkim to,
że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia
ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym w normie
stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych
w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa
rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym.
Kwestionowany przez skarżącego § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały stanowi: „Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje częściową odpłatność za
korzystanie z przedszkola (koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym minimum programowe)".
Przepis § 3, w brzmieniu obowiązującym po zmianie
uchwałą z dnia 30 października 2008r. stanowi:
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„§ 3. 1. Ustala się częściową odpłatność, o której
mowa w § 1 pkt 2 na kwotę 80zł miesięcznie dla
dzieci w wieku od 2 do 6 lat,
1) odpłatność za drugie dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola wynosi 62zł, zwalnia się
z opłaty każde następne dziecko,
2) odpłatność dla dzieci od 2,5 - 5 roku życia
uczęszczających do oddziału przedszkolnego we
wsi Bobrzany i Chichy wynosi 30zł.
2. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 2 nie podlega
odpisowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu.
3. Z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2 zwolnione są
dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych".
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, 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.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata", gdyż
nie istnieje jego definicja ustawowa. Bezwzględnie,
pośród danin publicznych dokonać można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków i opłat. Podstawą tego rozróżnienia 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 należących
do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem
staje się jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty
koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie
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zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem
zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między
świadczeniem
pieniężnym
dłużnika
(opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku z wyraźnie 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 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia opłat za
świadczenia w prowadzonych przez gminą przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być
ustalane tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego.
Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby sią w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania
i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach
WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., sygn. akt
IV SA/Wr 150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt
III SA/Wr 622/07, LEX nr 372638; z dnia 30 maja
2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173;
z dnia 24 września 2008r., sygn. akt III SA/Wr 358/08;
z dnia 8 sierpnia 2006r., sygn. akt IV SA/Wr 94/06,
LEX nr 235607; z dnia 18 lipca 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 213/07, LEX nr 471665; z dnia 7 maja
2008r., wyroku WSA w Lublinie z dnia 29 maja
2008r., sygn. akt III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA
w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., sygn. akt
III SA/Gd 476/08.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
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zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest
żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde 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, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać z treści uchwały.
Zaskarżona uchwała w § 1 pkt 2 stanowi w sposób
ogólny, iż Rada ustala częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola wskazując jedynie, że są to
koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także
koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym minimum programowe. W uchwale nie określono
rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole, ani też ich jakości. Takie
ogólnikowe ujęcie przedmiotowej częściowej opłaty,
której wysokość w zależności od wieku dziecka została sprecyzowana w § 3, powoduje w istocie przyjęcie sztywnej opłaty, która nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie 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.
W tej sytuacji poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia
14 1
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przekraczające podstawy programowe wychowania
przedszkolnego, czy mieszczą się także świadczenia
zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) do
podstawy programowej.
Zaskarżona uchwała nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat w wysokości wskazanej
w § 3.
Brak jest także uzasadnienia do uchwały, które mogłoby ukazać sposób ustalania wysokości opłaty.
Nie wykazanie przez organ uchwałodawczy, że
przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale
opłata, jest istotnym naruszeniem prawa (wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007r, sygn. akt
IV SA/Wr 122/07, LEX nr322173).
Mając powyższe na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) - stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 1 pkt 2 i § 3.
Z uwagi na treść art. 135 ppsa Sąd stwierdził
również nieważność uchwały Nr XXV/162/08 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 30 października
2008r. zmieniającą uchwałę Nr XI11/176/2000 z dnia
18 grudnia 2000r. w sprawie odpłatności za pobyt
dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach
i Oddziałach Przedszkolnych. Jest to akt podjęty
w granicach tej samej sprawy, zawiera bowiem jedynie regulację w przedmiocie zmiany § 3 dotyczącego zmiany wysokości opłaty stałej. Z tego względu wyeliminowanie tej uchwały z obrotu prawnego
należało uznać za konieczne dla końcowego załatwienia sprawy.
Stosownie do treści art. 152 ppsa Sąd orzekł, iż
zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 841/09
z dnia 25 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA
nowicz

Maria Bohda-

Sędzia WSA Marek Szumilas
/spr./
Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim na uchwałę Rady Gminy Dąbie Nr XV/66/07 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych
I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 oraz
§ 4 zaskarżonej uchwały,
II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie
określonym w pkt I nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XV/66/07 z dnia 22 listopada 2007r. Rada Gminy Dąbie, działając na podstawie art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2001r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ustaliła
opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Uchwała
została opatrzona tytułem „w sprawie zasad i trybu
korzystania z przedszkoli publicznych”. Opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z 2008r. Nr 12, pod pozycją 299, akt ten
wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.
Zgodnie z § 2 uchwały odpłatność za świadczenia
przedszkola obejmuje:
1) koszt zakupu surowca zużytego do przyrządzania
posiłków.
2) koszt organizacji i utrzymania przedszkola.
Nadto stosownie do § 3 ust. 1 uchwały wysokość
kosztów, o których mowa w § 2 ustala dyrektor
przedszkola po zasięgnięciu opinii rady rodziców
z uwzględnieniem norm żywieniowych ustalonych
przez Ministerstwo Zdrowia. Koszty te mogą ulec
zmianie w zależności od zmiany artykułów żywnościowych i są pokrywane w całości przez rodziców.
Zasady zwrotu kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców
(§ 3 ust. 2).

W myśl § 4 ust. 1 odpłatność, o której mowa w § 2
ust. 2, wynosi 85zł miesięcznie i stanowi częściowy
udział w kosztach przyrządzania posiłków, organizacji i utrzymania przedszkola. W pozostałej części
koszty ponosi jednostka organizacyjna. Kwota wymieniona w ust. 1 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (§ 4 ust. 2).
Na uchwałę Nr XV/66/07 Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 22 listopada 2007r., w części obejmującej § 2
pkt 2 i § 4 ust. 1 i 2 tego aktu, skargę wniósł Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim. Uchwale tej
zarzucił istotne naruszenie prawa, tj. art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
poprzez uchwalenie powyższych przepisów pomimo
braku po stronie rady gminy kompetencji do ustalania opłat za korzystanie z przedszkola o charakterze
stałym, nakładanych na rodziców (opiekunów) dzieci
korzystających z przedszkoli publicznych niezależnie
od czasu korzystania i charakteru dodatkowych
świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole oraz rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez poszczególne dzieci.
Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności
przedmiotowej uchwały w części obejmującej § 2
pkt 2 i § 4 ust. 1 i 2.
W uzasadnieniu skargi Prokurator przytoczył przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, regulujące kwestię ustalania opłat za
świadczenia przedszkoli publicznych. Zdaniem Prokuratora analiza tych przepisów nie pozostawia
wątpliwości, że nauczanie i wychowanie odbywające się w ramach podstawy programowej jest bezpłatne, natomiast za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego dozwolone jest pobieranie opłat. Jednakże niezbędne jest określenie rodzaju świadczeń, które są odpłatne i wysokości opłaty odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. Regulacja zawarta w zaskarżonej uchwale nie jest wystarczająca.
Ogólnikowe wskazanie odpłatności, o której mowa
w § 1 zaskarżonej uchwały powoduje przyjęcie tylko
jednej sztywnej opłaty, która nakłada na rodziców
(opiekunów) obowiązek jej ponoszenia w każdym
przypadku korzystania przez dziecko z wychowania
przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne
przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia
poza realizacją podstawy programowej, jakości tych
świadczeń i przede wszystkim niezależnie od tego
czy konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, a jeśli tak to w jakim rozmiarze.
Obowiązkiem rady gminy ustalającej opłatę za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość obo-
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wiązku pieniężnego nałożonego na rodzica czy opiekuna dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku z oferowana mu
usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty należy
szczegółowo wykazać, z jakiego tytułu jest ona ustalana. Sposób ustalenia odpłatności powinien być
przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej,
a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona. Oczywistym jest, że usługi
świadczone przez przedszkola wymagają ze strony
gminy stałych wydatków. Są nimi koszty osobowe
i rzeczowe. Gdyby opłaty za świadczenia przedszkoli
odnoszące się do usług przekraczających podstawę
programową zostały przez rade gminy ustalone
zgodnie z zasadą ekwiwalentności i odpowiednio
skalkulowane, a kalkulacja ta została wyeksponowana w uchwale, to byłoby możliwe uznanie takiej
uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej.
Prokurator przytoczył obszerne orzecznictwo sądów
administracyjnych, w którym wskazano, iż niedopuszczalne jest określanie na podstawie art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłat za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza podstawy
programowe realizowanych w przedszkolach w sposób stały, niezależny od faktycznego korzystania
z tych świadczeń przez wychowanków przedszkola.
Nadto w zaskarżonej uchwale nie uwzględniono
okoliczności, że poszczególne dzieci pozostają
w przedszkolu różną ilość godzin, natomiast zasada
wyrażona w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oznacza, że wszystkie podmioty charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu
mają być traktowane równo, tzn. według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących. Stąd też § 1 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.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Babimoście podała, iż na sesji Rady Gminy Dąbie w dniu
1 października 2009 r. podjęto uchwałę uchylającą
zaskarżone przepisy i wprowadzono zapisy zgodne
z prawem, w związku z czym odstąpiono od sporządzenia odpowiedzi na skargę. Nadto organ przedłożył odpis uchwały Nr XXXIII/182/09 z dnia 1 października 2009 r., zmieniającej zaskarżony akt.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Skarga okazała się zasadna.
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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorial-
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nego (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 dzień wydania w niniejszej sprawie wyroku
uchwała nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Dąbie z dnia
1 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/66/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada
2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych nie została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zaskarżona uchwała zachowała więc moc obowiązującą w swym pierwotnym brzmieniu. W konsekwencji brak było podstawy do uznania, że niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., a tym samym nie wystąpiła przesłanka do umorzenia postępowania.
Niezależnie od tego zmiana lub uchylenie uchwały
dokonana po zaskarżeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona
uchwała może być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały.
Pogląd taki sformułował 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 późn. zm.), dalej w skrócie
„u.s.g.” Sąd rozpoznający niniejszą sprawę podziela
ten pogląd. W uchwale zaś z 14 lutego 1994r.
(K 10/93, OTK 1994, cz. 1 poz. 7) Trybunał stanął na
stanowisku, że „przepis obowiązuje w danym systemie prawa jeżeli można go zastosować do sytuacji
z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości”. Tak
więc uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ,
który ją podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni
bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą uchwałę. Uchylenia lub zmiany uchwały nie można bowiem utożsamiać z uwzględnieniem skargi. W tym
kontekście istotne jest to, iż skutkiem stwierdzenia
nieważności 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). Powyższe rozróżnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarżonej uchwale. Zdaniem Sądu, zmiany treści
uchwały nie można utożsamiać również z uwzględnieniem skargi opartej na żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały, nie budzi bowiem wątpliwości, iż
skutki stwierdzenia nieważności uchwały polegające
na orzeczeniu o jej nieważności od daty jej podjęcia,
są dalej idące niż zmiana czy uchylenie uchwały
wywierające skutki od daty zmiany lub uchylenia
(por. stanowisko P. Chmielnickiego w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
16 września 2003r., sygn. akt 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,
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LEX nr 327767, wyrok z dnia 27 września 2007r. sygn. akt II OSK 1046/07, Lex nr 384291).

w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub
Rzecznik Praw Obywatelskich.

Odnosząc te rozważania do przedmiotowej sprawy
stwierdzić należy, że zaskarżona uchwała w swym
pierwotnym brzmieniu funkcjonowała w obrocie
prawnym przez około 2 lat (od 1 stycznia 2008r. do
chwili obecnej) 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 zaskarżona
uchwała obowiązywała, w wysokości w niej określonej, a w konsekwencji możliwość egzekwowania
od tych osób zaległych, nieprawidłowo naliczonych
opłat. Oznacza to, iż zaskarżona uchwała ma zastosowanie do sytuacji faktycznych zaistniałych przez
jej uchyleniem. Nadto podkreślenia wymaga, iż
orzeczenie o nieważności 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
nieważność albo wydanie z naruszeniem prawa,
podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu
szczególnym.

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 nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako
następstwo naruszenia prawa, ustawodawca nie
określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wniósł
skargę z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j. Dz. U.
z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.), w myśl którego jeżeli
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 może także wystąpić o stwierdzenie
jej nieważności do sądu administracyjnego. Konstrukcja powyższego przepisu oznacza, iż w przypadku stwierdzenia przez prokuratora, że uchwała
organu samorządu terytorialnego jest niezgodna
z prawem – do prokuratora należy 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 też przez wyeliminowanie wadliwego aktu z obrotu prawnego przez
sąd administracyjny.
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności (art. 2 ustawy o prokuraturze) prokurator wnosząc skargę na uchwałę w powyższym trybie nie
działa we własnej sprawie lecz jako reprezentant
interesu publicznego. Ustawodawca zwolnił prokuratora z obowiązku uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia (lub wezwania organu do zmiany
lub uchylenia skarżonego aktu), co wynika z art. 52
§ 1 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu
w postępowaniu przed organem właściwym

Podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub
aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
W myśl przepisu art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Przy czym w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony
jest pogląd, iż tylko istotne naruszenie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności 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 także 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).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost
z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne rażące
naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności
decyzji czy postanowienia, o jakim mowa w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności uchwały lub
zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż
uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem
prawa.
Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 ww. ustawy, nie
stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia
organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich
podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa
miejscowego. Orzeczenie o nieważności aktu organu gminy ma więc charakter deklaratoryjny, stwierdza jedynie zaistnienie przesłanki skutkującej nieważnością uchwały (aktu) z mocy prawa, ze skutkiem ex tunc.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania skargi,
z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że jej zarzuty są zasadne.
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Przedmiotem
kontroli
Sądu
jest
uchwała
Nr XV/66/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada
2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych.
W pierwszej kolejności należało dokonać oceny charakteru prawnego zaskarżonej uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu
prawnego tego aktu. Co prawda brak jest legalnej
definicji aktu prawa miejscowego, jednakże
w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd,
iż 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 upoważnienia 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 października 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 już wątpliwości, że 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 również w innych orzeczeniach
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 powyższej uchwały przemawia przede
wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie
upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
Odnosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy zważyć przyjdzie, iż przedmiotowa uchwała jest
skierowana ogólnie do rodziców (opiekunów prawnych) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
na terenie Gminy Dąbie, zarówno uczęszczających
do przedszkoli, jak i tych, które dopiero będą korzystać z ich świadczeń w przyszłości. Zaskarżona
uchwała zawiera zatem normy generalne i abstrakcyjne skierowane do podmiotów zewnętrznych,
a nadto zawiera w swej treści regulacje o charakterze normatywnym. Z tych powodów zaskarżona
uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co w sytuacji stwierdzenia podjęcia jej z istotnym naruszeniem prawa, implikuje stwierdzenie przez Sąd jej
nieważności w każdym czasie (art. 94 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym a contrario).
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Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy oświatowej zakładanie
i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do
zadań własnych gmin. Stosownie do art. 5 ust. 7
w zw. z art. 3 pkt 1 organ prowadzący przedszkole
odpowiada za jego działalność. Do zadań tego organu należy 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. wyposażenie 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.
Jak wynika z art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
oświatowej, 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, iż 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 treści art. 6 ust. 1 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.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3 – 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 ustawy). Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 14 ust. 2).
Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3
pkt 13 ustawy oświatowej, pod pojęciem „podstawa
programowa” należy rozumieć obowiązkowe na
danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści
nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły (przedszkola), które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania
przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają 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 przedszkolne-
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go 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, że 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 niż 5 godzin
dziennie.
Stosownie do art. 14 ust. 5 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. Przepis ten zawiera
upoważnienie ustawowe dla rady gminy do wydania aktu prawa miejscowego w przedmiocie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych (wyrok WSA w Gliwicach z 1 czerwca
2009r., IV SA/Gl 766/08)
Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie wykraczającym poza podstawę programową, w szczególności obejmującym zajęcia ponadprogramowe
(np. nauka języków obcych) oraz zapewnianie posiłków, jest odpłatna. Gmina zatem nie jest uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów) dzieci
korzystających z przedszkoli publicznych opłat za
zajęcia, które mieszczą się w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego rozporządzenia
MENiS. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń
w załączniku tym nie wymienionych.
Skoro brak jest podstaw prawnych do pobierania
opłat za nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, należy przyjąć, że nie istnieje
podstawa do pobierania opłaty za sam fakt uczęszczania dziecka do przedszkola (z pominięciem opłat
za posiłki i zajęcia ponadprogramowe). Przedszkole
publiczne powinno bowiem prowadzić bezpłatne
nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstaw programowych wychowania przedszkolnego.
Wprawdzie zgodnie z ustawą zajęcia w ramach podstawy programowej, jak wskazano wyżej, nie są
objęte opłatą, jednak w przepisach § 1 oraz § 2
uchwały, regulujących wysokość tzw. opłaty dziennej, nie dokonano wyodrębnienia kosztów poszczególnych zajęć ponadprogramowych. Przeciwnie,
ujęto takie koszty ogólnikowo jako „koszt organizacji
i utrzymania przedszkola” (§ 2 ust. 2 uchwały), co
w praktyce uniemożliwia weryfikację, za jakie konkretnie świadczenia pobierana jest opłata. Uniemożliwia to również kontrolę czy w ramach opłaty
mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające

Poz. 142

podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Tak sformułowane przepisy zaskarżonej uchwały
naruszają art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty oraz nie uwzględniają
treści art. 6 ust. 1 ustawy. Za niewystarczające należy bowiem uznać wskazanie, iż omawiana opłata
stanowi „częściowy udział w kosztach przyrządzania
posiłków, organizacji i utrzymania przedszkola”
(§ 4 ust. 1 uchwały). Jak trafnie zauważył Prokurator
w swej skardze, ogólnikowe wskazanie wysokości
opłaty powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej
wysokości opłaty, co nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne przedszkole oferuje jakiekolwiek inne świadczenia poza
realizacją podstawy programowej, jakości tych
świadczeń i przede wszystkim niezależnie od tego
czy konkretne dziecko w ogóle korzysta z dodatkowych świadczeń, a jeśli tak to w jakim rozmiarze.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi
zaś instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie 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.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Powinien również wykazać, iż wysokość opłaty pozostaje w związku przyczynowym
z oferowanym świadczeniem. Zdaniem Sądu sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Realizacja tych wskazań po pierwsze pozwoli na
kontrolę czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych
świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną się czytelne, co będzie miało
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka
oraz ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
Opłaty nie mogą nadto 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 ob-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 427 –

sługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania
i wychowawczych, wynagrodzenia nauczycieli,
utrzymania przedszkola (art. 5, art. 5a).
Przepisy zaskarżonej uchwały nie zawierają jakiejkolwiek kalkulacji opłaty, brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono akurat we wskazanej w § 4 ust. 1 wysokości 85 zł. Omawiana regulacja uniemożliwia ustalenie, czy opłata ustalona zaskarżoną 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, niezależnie od tego, czy dane
przedszkole świadczy także 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 Dąbie,
a tym samym przekroczeniem granic delegacji
ustawowej przewidzianej w art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Przepis § 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały przewiduje, iż
wysokość opłat za świadczenia przedszkola ustala
dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady
rodziców z uwzględnieniem norm żywieniowych
ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Unormowanie narusza w istotny sposób przepis art. 14
ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy o systemie
oświaty, bowiem w sposób nieuprawniony przenosi
ustawowo określoną kompetencję do ustalania
opłat za świadczenia publicznych przedszkoli przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę (władczym aktem organu
administracji publicznej o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym), na rzecz ustalania ich przez dyrektora przedszkola (gminnej jednostki organizacyjnej),
a więc organ, któremu ustawodawca nie udzielił
kompetencji w tym zakresie.
Dodatkowo uwagę zwraca błędna idea uchwały,
powzięta przez Radę Gminy Dąbie, wyrażająca się
już w samym tytule tego aktu prawnego: „w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych”. Tymczasem, jak wynika z ustawy o systemie
oświaty, odpłatności podlega nie sam pobyt dziecka
w przedszkolu publicznym czy też korzystanie
z przedszkola, ale oferowane przez tego rodzaju placówkę świadczenia wykraczające poza podstawę
programową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntował się już pogląd, że uchwalona na mocy art. 14
142
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ust. 5 ww. ustawy opłata nie może mieć charakteru
stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania
przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania. Sądy administracyjne zgodne są też 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).
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, że gmina nie może pobierać od rodziców
(opiekunów) dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat za zajęcia, które mieszczą się w ramach wyznaczonych podstawą programową. W tej
sytuacji prawnej możliwe 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 może 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 możliwość kontrolowania i oceny.
Omówione wyżej przepisy zaskarżonej uchwały nie
spełniają powyższych wymogów, zatem istotnie
naruszają art. 14 ust. 5 z uwzględnieniem treści
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd administracyjny władny jest stwierdzić nieważność w całości lub
w części uchwały rady gminy będącej aktem prawa
miejscowego w każdym czasie, o ile uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa. W oparciu o ten
przepis Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 2 ust. 2, § 3 ust. 1
oraz § 4.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
zaskarżona uchwały w części objętej stwierdzeniem
nieważności nie podlega wykonaniu.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 861/09
z dnia 26 listopada 2008r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

58,80zł.za jeden miesiąc przy korzystaniu
z dwóch posiłków dziennie,

Przewodniczący

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek(spr.)

29,40zł. za każdy miesiąc przy korzystaniu
z jednego posiłku.

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żarach na uchwałę Nr XVII/118/04 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 28 października 2004r., w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka
w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu.
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 3 pkt 1 oraz § 5 pkt 3,

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt I.
UZASADNIENIE
W dniu 28 października 2008 roku Rada Miejska
w Jasieniu, powołując się na przepis art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku , Nr 67,
poz. 329 ze zm. ) podjęła uchwałę Nr XVII/118/04
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu. W § 1 ustalono,
iż odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje: 1. skalkulowane koszty zakupu surowców
zużytych do przyrządzania posiłków, 2. częściową
odpłatność za korzystanie z przedszkola, na którą
składają się koszty organizacji i przyrządzania posiłków, a także koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w zakresie przekraczającym
podstawę programową.
W myśl § 2 pkt 1 wysokość opłaty, o której mowa
w § 1 pkt 1 ustala dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jasieniu w porozumieniu z Radą Rodziców
i z uwzględnieniem norm żywieniowych. Stosownie
do pkt 2 wysokość opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2
ustala Rada Miejska w Jasieniu po konsultacji z dyrektorem Przedszkola Samorządowego. Zgodnie
z pkt 3 § 2 uchwały w przypadku korzystania przez
dziecko z dwóch posiłków, odpłatność za wyżywienie ustala się w wysokości 80%, a przy korzystaniu
z jednego posiłku w wysokości 50% kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 uchwały. Zgodnie z § 3 ust. 1
ustalona została częściowa odpłatność o której mowa w § 1 pkt 2 na kwotę:
88,20zł. za jeden miesiąc przy korzystaniu
z trzech posiłków dziennie,

W myśl pkt 2 § 3 uchwały za czas nieobecności
dziecka spowodowanej chorobą trwająca co najmniej 10 dni roboczych w miesiącu częściowa odpłatność za korzystanie z przedszkola podlega zwrotowi. W § 5 ust. 3 ustalono, że jeżeli dziecko 6-letnie
korzysta także z wyżywienia w przedszkolu i przebywa w nim ponad 5 godzin dziennie ustala się częściową opłatę za korzystanie z przedszkola w wysokości 35zł miesięcznie.
Skargę na tę uchwałę – w części obejmującej jej
§ 3 pkt 1 - wniósł Prokurator Rejonowy w Żarach.
Domagając się stwierdzenia nieważności uchwały
w zaskarżonej części, zarzucał jej istotne naruszenie
prawa tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty poprzez ustalenie
w § 3 pkt 1 uchwały odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu w wysokości 88,20zł za jeden miesiąc
przy korzystaniu z trzech posiłków dziennie,
58,80zł przy korzystaniu z dwóch posiłków
i 29,40zł przy korzystaniu z jednego posiłku dziennie
pomimo braku po stronie rady miejskiej kompetencji do ustalania opłat za przedszkola o charakterze
stałym, nakładanych na rodziców dzieci korzystających z przedszkola niezależnie od charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych
oferowanych przez przedszkole oraz rozmiaru korzystania z nich przez poszczególne dzieci.
W uzasadnieniu wywodził, iż ustalenie opłaty za
świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola na podstawie przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego (zob.
wyrok NSA z dnia 22 listopada 2005 roku I OSK
971/05, LEX Nr 196727). W art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty ustanowiona została kompetencja dla rady gminy do ustalania opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
z tym jednakże zastrzeżeniem (art. 6 pkt 1 ustawy), iż
przedszkole takie musi prowadzić bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw
programowych wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że jedynie za świadczenia przekraczające
podstawę programową dozwolone jest pobieranie
opłat. Konieczne jest jednakże określenie rodzaju
świadczeń, które są odpłatne i wysokości opłaty
odpowiadającej każdemu z tych świadczeń. Niedopuszczalne jest wskazanie w uchwale rady gminy
jednej ogólnej stawki opłaty stałej za świadczenia
przedszkola. Ustalenie jednej sztywnej opłaty nakłada na rodziców dziecka obowiązek jej ponoszenia
w każdym przypadku niezależnie od tego czy kon-
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kretne przedszkole oferuje jakieś świadczenia poza
realizacją podstawy programowej, jakości tych
świadczeń i od tego czy dane dziecko korzysta
i w jakim rozmiarze z takich świadczeń dodatkowych. Wywodził, iż obowiązkiem organu gminy jest
wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodziców dziecka pozostaje w związku
z oferowaną usługą oraz oparta jest na kalkulacji
ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentności. Powoływał się na poglądy wypowiadane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, uznając za reprezentatywny w tym zakresie pogląd zawarty w wyroku
NSA z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie I OSK
1189/08 zgodnie z którym „ustalenie opłaty na
sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych świadczeń opiekuńczo wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole stanowi
istotne naruszenie przepisu art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty”. W ocenie skarżącego wskazanie w kwestionowanej uchwale Rady Miejskiej
w Jasieniu jedynie ogólnej opłaty za świadczenia
przedszkola i zróżnicowanie jej wysokości tylko
w zależności od ilości posiłków z jakich korzysta
dziecko uzasadnia przyjęcia, iż opłata ma charakter
w istocie sztywny, co daje podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały w zaskarżonej części
w oparciu o przepis art. 147 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm. – powoływanej jako: ppsa ).

zm.), który stanowi, że jeżeli 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 może także wystąpić
o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia
26 października 2009 roku, pełnomocnik organu
wniósł o umorzenie postępowania wywodząc, iż
Rada Miejską uchwałą z dnia 22 października 2009
roku Nr XXXVII/260/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu samorządowym w Jasieniu, uznając
zasadność skargi Prokuratora, działając na podstawie art. 54 § 3 ppsa uchyliła zaskarżoną uchwałę
w całości.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ppsa sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy
postępowanie z innych przyczyn (tj. z innych niż
wskazane w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe.
Sytuacja jakiej dotyczy dyspozycja pkt 3 § 1 art. 161
ppsa może zaistnieć w przypadku gdy organ, który
wydał zaskarżony akt skorzysta z możliwości przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 ppsa. Zgodnie
z powołanym przepisem organ, którego działanie
lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swej
właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia
rozpoczęcia rozprawy. Stwierdzenie przez sąd, iż
doszło do uwzględnienia skargi w całości np. przez
uchylenie zaskarżonego aktu skutkuje umorzeniem
postępowania jak bezprzedmiotowego na podstawie
art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 ppsa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002
roku - 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, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres sądowej kontroli administracji publicznej obejmuje
min. także 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 ppsa.). Kontroli legalności zaskarżonego aktu sąd administracyjny dokonuje według stanu
faktycznego i prawnego istniejącego w dacie jego
podjęcia.
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera się na art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku
o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7, poz. 39 ze

Przystąpienie przez Sąd do merytorycznego badania
zaskarżonej skargą Prokuratora Rejonowego uchwały poprzedzone być musiało, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, odniesieniem się do zawartego w odpowiedzi na skargę wniosku pełnomocnika
Rady Miejskiej z dnia 26 października 2009 roku
o formalne zakończenie postępowania bez merytorycznego badania spornej uchwały ze względu na
działania organu podjęte w trybie przepisu art. 54
§ 3 ppsa tj. uwzględnienie skargi Prokuratora – jak
twierdził pełnomocnik skarżącej – i uchylenia w całości uchwały zaskarżonej nowo podjętą uchwałą
Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXXVII/260/09 z dnia
22 października 2009 roku, co ma uzasadniać umorzenie postępowania. Wskazana w odpowiedzi na
skargę uchwała w § 1 stanowi, iż Rada Miejska
uwzględnia w całości skargę Prokuratora złożoną
w niniejszej sprawie. Jej § 2 ma brzmienie następujące: „W wykonaniu niniejszej uchwały Rada Miejska w Jasieniu uchyli zaskarżoną uchwałę, o której
mowa w § 1 w całości”.

Analiza treści uchwały z dnia 22 października 2009
roku nie pozwala – w ocenie Sądu - na stwierdzenie,
iż w wyniku jej podjęcia doszło do uwzględnienia
skargi w całości przez dokonanie uchylenia w całości uchwały zaskarżonej skargą. Zważyć bowiem
należy, iż treść § 2 uchwały zawiera sformułowanie
„uchyli”, co oznacza, iż zawarta jest w nim jedynie
wola Rady Miejskiej wyeliminowania z obrotu
uchwały z dnia 28 października 2004 roku. Rada
Miejska w Jasieniu do chwili zamknięcia rozprawy
w dniu 26 listopada 2009 roku dnia nie przedstawiła
uchwały faktycznie uchylającej zaskarżoną uchwałę.
W konsekwencji więc uchwała z dnia 28 października 2004 roku, będąca przedmiotem skargi Prokuratora Rejonowego obowiązuje jeszcze w chwili sprawowania przez Sąd kontroli jej legalności. Nie jest
zatem bezprzedmiotowym orzekanie o jej zgodności
z prawem. Nadto wskazania wymaga iż uchwała ta
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istnieje w obrocie prawnym przez prawie pięć lat
i była stosowana i mogła wywołać skutki prawne.
Abstrahując zatem od faktu, iż zaskarżona uchwała
stanowi obowiązujący w chwili orzekania przez Sąd
akt normatywny, zważyć należy także, iż zaskarżenie
uchwały samorządu terytorialnego przez Prokuratora zmierza do stwierdzenia jej nieważności, a więc
wyeliminowania tego aktu z obrotu ze skutkiem
ex tunc. Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez
sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu prawnego
i faktycznego istniejącego w dacie ich podejmowania. Zmiana lub uchylenie zaskarżonej skargą
uchwały nie czyni zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Skutki stwierdzenia nieważności uchwały, polegające na orzeczeniu o jej nieważności od daty jej
podjęcia, są dalej idące niż uchylenie uchwały, wywierające skutki od daty uchylenia (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca
2007r roku, sygn. akt II OSK 1776/06 - Lex nr 327767;
glosa P. Chmielnickiego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2003 roku
sygn. II SA/Wr 854/03 publ. Samorząd Terytorialny
z 2005 roku , z. 7-8, poz. 125 ). Wskazać też należy na
stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny
w uchwale z dnia 14 września 1994 roku w sprawie
W 5/94 OTK 1994, nr 2, poz. 44, w którym dokonując
wykładni postanowień art. 101 ust. 1 u.s.g. – przyjął
on, że przewidziana w powołanym przepisie skarga
na uchwałę organu gminy jest dopuszczalna również wówczas, gdy uchwała została wprawdzie
uchylona lub zmieniona, lecz może 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 zaskarżeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez
sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona
uchwała może być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały
(por. również glosę aprobującą do tej uchwały
P. Tuleji, Monitor Prawniczy 1995, nr 5, s. 141). Nadto wskazania wymaga, iż uchwała uchylająca akt
prawa miejscowego sama ma charakter aktu prawa
miejscowego. Zatem dla jej skutecznego wejścia
w życie wymagane jest jej opublikowanie i upływ
terminu co najmniej 14 dni od takiego ogłoszenia.
W przypadku aktu prawa miejscowego pochodzącego od organu gminy wymagane jest jego ogłoszenie
w dzienniku urzędowym województwa (art. 4 pkt 1
w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych - tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 229 ze zm.) Tymczasem z § 4 uchwały z dnia 22 października 2009 roku
wynika, iż wchodzi ona w życie wynika, iż dniem jej
podjęcia. Wadliwy zapis § 4 nie może tym samym
wywołać skutku z postaci uchylenia uchwały z dnia
28 października 2004 roku.
Uznanie braku podstaw do umorzenia postępowania wywołanego skargą Prokuratora Rejonowego
rodziło konieczność poddania zaskarżonej uchwały
ocenie jej zgodności z prawem. Zgodnie z przepisem
art. 147 ppsa w razie uwzględnienia skargi na akt
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organu jednostki samorządu terytorialnego sąd administracyjny stwierdza jego nieważność albo orzeka, iż został on wydany z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie nieważności. Podstawy stwierdzenia nieważności 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 nieważne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iż tylko istotne naruszenie prawa
stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności aktu
(uchwały) 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 także przepisów
regulujących procedury podejmowania uchwał
(vide: 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). W judykaturze za istotne naruszenie prawa, będące podstawą
do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje się
przykładowo 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 roku, II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79,
z dnia 8 lutego 1996 roku, SA/Gd327/95, OwSS 1996,
Nr 3, poz. 90).
W świetle wskazanych podstaw stwierdzania nieważności aktów organów gminy uznać należało, iż
zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu podlegała częściowemu wyeliminowaniu z obrotu
prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności ze
względu na fakt, iż podjęta została z istotnym naruszeniem prawa. Przede wszystkim powtórzenia wymaga, iż kontrolowana uchwała, podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty jest aktem normatywnych o charakterze prawa miejscowego. Pogląd ten
jest aktualnie ugruntowany w orzecznictwie i nie
budzi wątpliwości (vide: wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 roku ,
I OSK 971/2005, Lex 196727). Za takim charakterem
uchwały podejmowanej w oparciu o wskazany
przepis przemawia, w ocenie NSA, przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne,
które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym. W myśl
przepisu art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym charakter badanego aktu jako aktu prawa miejscowego (przepisu gminnego) przesądza o możliwości stwierdzania jego nieważności w każdym czasie.
Z treści art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
(w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowa-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 11

– 431 –

nia zaskarżonego aktu) wynika, że zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych należy do zadań
własnych gminy. Według art. 5 ust. 7 w zw. z art. 3
pkt 1 tejże 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, że
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 ( art. 6 ustawy o systemie oświaty ).
Pod pojęciem „podstawy programowej” należy rozumieć obowiązkowe, na danym etapie kształcenia,
zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności,
a także zadania wychowawcze szkoły, które są
uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz
umożliwiają 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 roku 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 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) określono, że 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 niż 5 godzin dziennie.
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Z treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
wynika zakres upoważnienia ustawowego dla rady
gminy do ustalania opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową, której
istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją
w związku z wyraźnie 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 wyżej podstaw prawnych,
w tym norm kompetencyjnych prowadzi do wniosku, że 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 może
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
rozróżnienia kompetencji rady gmin do wprowadzania opłat za świadczenia w orzecznictwie sądów
administracyjnych ugruntował się pogląd, że
uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 ww. ustawy opłata
nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej
bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez dziecko do
przedszkola, bez uwzględnienia przy tym rodzaju
świadczeń, ich jakości czy czasu trwania. Sądy administracyjne zgodne są też co do konieczności precyzyjnego określania wymiaru i jakości tych świadczeń, niejako w formie cennika i w oparciu o zasadę
ekwiwalentności świadczeń. (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009
roku, I OSK 1189/08; wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego
2008 roku, III SA/Wr 622/07; wyrok WSA w Lublinie
z dnia 29 maja 2008 roku, III SA//Lu 167/08; wyrok
WSA w Gdańsku z 19 marca 2009 roku, III SA//Gd
476/08; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lipca
2009 roku, II SA/Bd 400/09; opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.nsa.gov.pl). W szczególności wskazać należy
na stanowisko wyrażone w wyroku NSA z dnia
3 września 2009 roku w sprawie I OSK 1189/08
stwierdzające, że ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązujące do jej ponoszenia niezależnie
od czasu korzystania i charakteru dodatkowych
świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez przedszkole stanowi istotne naruszenia
przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
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Zakwestionowana przez Prokuratora Rejonowego
uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu nie zawiera takiej
konkretyzacji świadczeń objętych odpłatnością, która spośród usług oferowanych przez przedszkola
publiczne pozwoliłaby wyróżnić wykraczające poza
podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Brak jest takich elementów uchwały lub jej uzasadnienia, które mogłoby ukazać sposób ustalania
jej wysokości. Wymogu tego nie realizuje zróżnicowanie wysokości częściowej odpłatności (obejmującej koszty organizacji i przyrządzania posiłków oraz
koszty zajęć opiekuńczo wychowawczych przekraczających podstawę programową) jedynie z uwagi
na ilość posiłków z których korzysta dziecko. Skonstruowanie opłaty jako elementu stałego sprawia, że
poza kontrolą pozostaje czy w opłacanych zajęciach
mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające
podstawy programowe wychowania przedszkolnego czy mieszczą się także 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, niezależnie od tego, czy dane przedszkole świadczy także usługi wykraczające poza podstawę programową. Treść zaskarżonej regulacji uniemożliwia 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.
Tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych
wyraźnie i zgodnie podkreśla, iż odpłatności podlega nie sam pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, ale oferowane przez tego rodzaju placówkę
świadczenia wykraczające poza podstawę progra-
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mową, przewidzianą w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej. Ustalanie przedmiotowych
opłat nie może 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
możliwość kontrolowania i oceny.
Niezachowanie tych zasad skutkowało w niniejszej
sprawie ustanowieniem przez Radę Miejską stałej
odpłatności za korzystanie z Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim, a tym samym przekroczeniem granic delegacji ustawowej przewidzianej
w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Konsekwencją tej konstatacji jest stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części obejmującej
§ 3 ust. 1 przedmiotowej uchwały, a także w zakresie
obejmującym § 5 ust. 3 tejże uchwały. Ustanowiona
w nim opłata z tytułu korzystania ze świadczeń
przedszkola przez dzieci 6-letnie w zakresie przekraczającym podstawę programową obarczona jest
takimi samymi wadami jak opłaty zakwestionowane
przez skarżącego. W tym stanie rzeczy na podstawie
przepisu art. 134 ppsa i art. 147 § 1 ppsa stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały we wskazanym
zakresie.
Zgodnie z art. 152 ppsa orzeczono, iż w tym zakresie
uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując, iż instytucja ta dotyczy także przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wybrane zagadnienia, Państwo i Prawo 2004/8/71;
także 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 880/09
z dnia 3 grudnia 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska
Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)

Protokolant

sekr. sąd. Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego

w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 1 lipca 2008r., Nr XXII/281/08
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
stwierdza nieważność § 2, § 3 oraz § 4 zaskarżonej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 1 lipca 2008r. Rada Miejska w Świebodzinie
podjęła na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1
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ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwałę Nr XXII/281/08 w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Świebodzin.
W § 2 uchwały Rada ustaliła, że od 1 września 2008r.
za świadczenia z publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin, wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, w tym koszty organizacji i przygotowania posiłków, koszty funkcjonowania placówki oraz zajęć
opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawę programową, ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
1) 8,5% za pierwsze dziecko,
2) 6,0% za drugie i każde następne dziecko z rodziny
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2002r, Nr 200, poz. 1679ze zm.).
Przepis § 3 ust. 1 stanowi natomiast, że opłata,
o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów surowca
zużytego do przyrządzania posiłków oraz kosztów
zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych i rytmiki. Natomiast według ustępu 3
w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do dyżurującego przedszkola w okresie przerwy letniej, wysokość
opłaty za ten okres oblicza się proporcjonalnie do
Ilości dni uczęszczania dziecka do przedszkola i pobierana jest przez dane przedszkole.
W § 4 Rada postanowiła, że opłatę wnosi się co
miesiąc do dnia 15 danego miesiąca i nie podlega
ona zwrotowi.
Uchwała w powyższym zakresie została zaskarżona
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie, który zarzucił istotne naruszenie
prawa, tj. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, a także istotne naruszenie postanowień § 134 i 135 w zw. z § 143 załącznika
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" w § 4 wskazanej uchwały poprzez wskazanie, że opłatę wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca oraz, że opłata, o której mowa w § 2 nie podlega zwrotowi.
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.) Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej
uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
1 lipca 2008r. Nr XXI 1/281/08 w części obejmującej
§ 2 oraz 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 i 2 uchwały.
W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, iż ustalenie opłaty za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego. Za
takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
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przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego
i zawiera normy prawne, które adresowane są do
każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Skarżący podniósł, że prawo stanowienia aktów prawa miejscowego, również w zakresie funkcjonowania przedszkoli publicznych, posiada rada.
Według skarżącego nie jest wystarczające wskazanie
w uchwale, iż koszty te wynoszą w § 2 - 8,5% za
pierwsze dziecko oraz 6,0% za drugie i każde następne dziecko z rodziny minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak ogólnikowe wskazanie odpłatności
powoduje przyjęcie tylko jednej sztywnej opłaty,
która nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie od tego czy konkretne przedszkole oferuje
jakiekolwiek inne świadczenia poza realizacją podstawy programowej, jakości tych świadczeń i przede
wszystkim niezależnie od tego czy konkretne dziecko
korzysta w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze.
Ponadto Prokurator wskazał, że obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę
za usługi przedszkolne jest wykazanie, iż wysokość
obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej opłaty
należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju
świadczenie opłata jest żądana i co się na opłacane
świadczenie składa. Usługi świadczone przez przedszkola wymagają ze strony gminy stałych wydatków.
Są nimi koszty osobowe i rzeczowe. Gdyby więc
opłaty za świadczenia przedszkoli, odnoszące się do
usług przekraczających podstawę programową, zostały przez Radę Miejską w Świebodzinie ustalone
zgodnie z zasadą ekwiwalentności i odpowiednio
skalkulowane, a kalkulacja ta została wyeksponowana w uchwale, to byłoby możliwe uznanie takiej
uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej.
Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych prokurator doszedł do wniosku, że ustalenie
sztywnej opłaty zobowiązującej do jej ponoszenia
niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych
oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty.
Skarżący wskazał też, że rada nie miała uprawnień
do orzekania o tym, iż opłata stała płatna jest do
dnia 15 każdego miesiąca, a wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi. Zapis taki przekracza zakres delegacji art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Na
podstawie wskazanego przepisu rada uzyskała bowiem wyłącznie prawo do ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę publicznych
przedszkoli. Tymczasem powołany przepis uchwały
określa sposób opłacania przez rodziców opłat wyliczonych zgodnie z zaskarżoną uchwałą.
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W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Świebodzinie wskazała, że uchwałą z dnia 30 października
2009r. Nr XXXVI/470/09 wyeliminowała z obrotu
prawnego zaskarżoną do Sądu uchwałę, w związku
z czym organ wniósł o umorzenie postępowania
jako bezprzedmiotowego.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia
9 listopada 2009r. Prokurator został wezwany do
podania w terminie 7 dni, jakie jest jego aktualne
stanowisko w sprawie. Pismem z dnia 23 listopada
2009r. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, 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, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także 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. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa.
W pierwszej kolejności, jeszcze przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi, Sąd
uznał za konieczne ocenić słuszność zawartego
w odpowiedzi na skargę wniosku organu o umorzenie postępowania wszczętego skargą Prokuratora.
Załączona do odpowiedzi na skargę uchwała
Nr XXXVI/470/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 października 2009r. zawiera postanowienie
o utracie mocy przez zaskarżoną uchwałę
Nr XXII/281/08 z dnia 1 lipca 2008r. Wejście w życie
wskazanej uchwały nastąpić ma po 14 dniach od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Z ustaleń Sądu wynika, że na dzień orzekania w niniejszej sprawie uchwała Nr XXXVI/470/09 nie została jeszcze opublikowana, a więc zaskarżona uchwała
pozostaje nadal w obiegu prawnym.
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uchylenie zaskarżonej uchwały przez organ, który ją
podjął, przed wydaniem zaskarżonego wyroku, nie
czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tą
uchwałę. Uchylenia uchwały nie można bowiem
utożsamiać z uwzględnieniem skargi, a skutki
stwierdzenia nieważności uchwały polegające na
orzeczeniu o jej nieważności od daty jej podjęcia, są
dalej idące niż 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,
LEX nr 327767).
W uchwale z dnia 14 września 1994r. (sygn. akt
W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 44) Trybunał Konstytucyjny - dokonując wykładni postanowień art. 101
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - przyjął, że
przewidziana w powołanym przepisie skarga na
uchwałę organu gminy jest dopuszczalna również
wówczas, gdy uchwała została wprawdzie uchylona
lub zmieniona, lecz może 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 zaskarżeniu tej uchwały do sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania przez sąd
administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała
może być stosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały. W konsekwencji w judykaturze i doktrynie prezentowany jest
pogląd, który Sąd orzekający aprobuje, że uchylenie
uchwały przez organ, który ją podjął, uzasadnia
umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego
wyłącznie wówczas, gdy zaskarżona uchwała nie
wywołuje już żadnych 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 1995r, s. 137).
Zaskarżona w przedmiotowej sprawie uchwała pozostawała w obiegu prawnym ponad 1 rok, a więc
bez wątpienia - jako powszechnie obowiązujące
w tym czasie prawo - mogła wywołać skutki prawne.
Powyższe rozważania wskazują na konieczność podjęcia merytorycznej oceny zarzutów postawionych
w skardze.

Istotą sądowej kontroli sprawowanej przez sądy
administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych
aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia.

W świetle art. 147 § 1 ppsa sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

Abstrahując jednak od faktu, iż zaskarżona uchwała
stanowi obowiązujący w chwili orzekania akt prawny, zważyć należy także, iż zaskarżenie uchwały samorządu terytorialnego przez Prokuratora ma na
celu stwierdzenie jej nieważności ex tunc. Zmiana
lub uchylenie zaskarżonej do sądu uchwały nie czyni
zbędnym wydania przez sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może być zastosowana do sytuacji
z okresu poprzedzającego jej podjęcie. Tak więc

Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zde-
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finiowania 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 także 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 uznaje
się 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 (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r,
sygn. akt SA/Gd327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r, sygn. akt II SA/Go
844/08).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.
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ustawowego (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2002r.
sygn. akt l SA 2160/2001, LEX 81765; wyrok NSA
z 3 października 2006r. sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSAz dnia 22 listopada 2005r. sygn.
akt l OSK 971/2005, LEX nr 196727).
Obecnie nie budzi już wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest
aktem normatywnym o charakterze aktu prawa
miejscowego. Pogląd taki, zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
22 listopada 2005 r. sygn. akt l OSK 971/05, LEX nr
196727, został zaaprobowany i podzielony również
w innych orzeczeniach sądów administracyjnych
(np. w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego
2008r. sygn. akt III SA/Wr 622/07, LEX nr 372638).
Za takim charakterem uchwały podejmowanej na
podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14
ust. 5 u.s.o przemawia przede wszystkim to, że jest
ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane
są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej
uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców
lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Kwestionowany przez skarżącego § 2 zaskarżonej
uchwały stanowi: „Od 1 września 2008r. za świadczenia z publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Świebodzin, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
w tym koszty organizacji i przygotowania posiłków,
koszty funkcjonowania placówki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie
i wymiarze przekraczającym podstawę programową,
ustala się opłatę miesięczną w wysokości:
1) 8,5% za pierwsze dziecko,
2) 6,0% za drugie i każde następne dziecko z rodziny
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r, Nr 200, poz. 1679zezm.)."

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.

Przepis § 3 ust. 1 stanowi: „Opłata, o której mowa
w § 2 nie obejmuje kosztów surowca zużytego do
przyrządzania posiłków oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności: nauki języków obcych
i rytmiki".

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr XXII/281/08 z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie opłat
za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin, podjęta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty - zwanej dalej u.s.o.

Zgodnie z ustępem 2 opłatę, o której mowa
w § 2 nie wnosi się za okres przerwy letniej określonej w arkuszu organizacji placówki na dany rok
szkolny, chyba że dziecko uczęszcza w tym czasie do
dyżurującego przedszkola. Natomiast według ustępu 3 w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do dyżurującego przedszkola w okresie przerwy letniej, wysokość opłaty za ten okres oblicza się proporcjonalnie
do ilości dni uczęszczania dziecka do przedszkola
i pobierana jest przez dane przedszkole.

W pierwszej kolejności należało rozważyć, jaki charakter ma zaskarżony akt prawny. W orzecznictwie
administracyjnym i doktrynie ugruntował się pogląd, że 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 upoważnienia

Zgodnie § 4 że opłatę wnosi się co miesiąc do dnia
15 danego miesiąca i nie podlega ona zwrotowi.
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Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, 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.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
W tym miejscu należałoby określić znaczenie użytego w treści art. 14 ust. 5 u.s.o pojęcia „opłata", gdyż
nie istnieje jego definicja ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
można wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróżnienia 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
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można
zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność,
nakładaną przez władze publiczne za oferowane
świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika (opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się jaw związku z wyraźnie 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 u.s.o.
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W świetle przywołanych przepisów, nie budzi 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 może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy
art. 14 ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru
stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek
jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania
przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania. W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK
1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż
ustalenie opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oferowanych przez dane
przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o. Podobny pogląd został wyrażony w wyrokach
WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r, sygn. akt
IV SA/Wr 150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt
III SA/Wr 622/07, LEX nr 372638; z dnia 30 maja
2007r, sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX nr 322173;
z dnia 24 września 2008r, sygn. akt III SA/Wr 358/08;
z dnia 8 sierpnia 2006r, sygn. akt IV SA/Wr 94/06,
LEX nr 235607; z dnia 18 lipca 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 213/07, LEX nr 471665; z dnia 7 maja
2008r., wyroku WSA w Lublinie z dnia 29 maja
2008r., sygn. akt III SA/Lu 167/08 i wyroku WSA
w Gdańsku z dnia 19 marca 2009r., sygn. akt
III SA/Gd 476/08.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Przy
ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo
wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest
żądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za każde 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, po-
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zbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać z treści uchwały.
Zaskarżona uchwała w § 2 stanowi w sposób ogólny, że za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego Rada
ustaliła opłatę miesięczną wyliczoną we wskazany
sposób. Rada wskazała jedynie, że są to m. in. koszty organizacji i przygotowania posiłków, koszty
funkcjonowania placówki oraz zajęć opiekuńczowychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze
przekraczającym
podstawę
programową.
W uchwale nie określono natomiast rozmiaru (czasu
korzystania) i charakteru dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole, ani też ich jakości. Takie ogólnikowe ujęcie
przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie
sztywnej opłaty, która nakłada na rodziców dzieci
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezależnie 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. W tej sytuacji poza kontrolą pozosta14 4
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je czy w opłacanych zajęciach mieszczą się wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego, czy mieszczą
się także świadczenia zaliczone w rozporządzeniu
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.) do podstawy programowej.
Zaskarżona uchwała nie zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono procentowo w sposób wskazany w § 2. Brak jest także uzasadnienia do uchwały,
które mogłoby ukazać sposób ustalania wysokości
opłaty. Nie wykazanie przez organ uchwałodawczy,
że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie
ponad wymagane minimum programowe, czego
konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale
opłata, jest istotnym naruszeniem prawa (wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 1 22/07, LEX nr 3221 73).
Mając powyższe na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) - stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 2, § 3 oraz § 4.
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