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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.222.2013.AKop
z dnia 17 października 2013r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Niegosławice
Nr XXXIII.187.2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice w części dotyczącej:
- § 2 ust. 1 pkt 4 zapisu ,,i nalicza się ją w systemie minutowym”;
- § 2 ust. 2;
- § 3 ust. 2, 3 oraz 4;
- § 4;
- § 5;
- § 7 ust. 2
UZASADNIENIE
W dniu 10 września 2013r. Rada Gminy Niegosławice podjęła uchwałę Nr XXXIII.187.2013 w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice. Uchwała
została doręczona organowi nadzoru 18 września 2013r. Jako podstawę prawną podjętej uchwały Rada Gminy
wskazała art. 14 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała Rady Gminy w Niegosławicach istotnie
narusza prawo, tj. art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty. W myśl powyższego przepisu Rada posiada
prawo ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1zł za
godzinę zajęć. A zatem zakres udzielonego radzie upoważnienia sprowadza się wyłącznie do ustalenia
wysokości tych opłat. Zdaniem organu nadzoru wymogu tego nie spełniają uregulowania zawarte
w zakwestionowanych zapisach uchwały. Zarówno bowiem sposób naliczania opłaty (§ 2 ust. 1 pkt 4 w części
zapisu ,,i nalicza się ją w systemie minutowym”), jak też ustalenie przez radę sposobu ewidencjonowania czasu
pobytu dziecka w przedszkolu (§ 3 ust. 2) wykracza poza ramy delegacji zawartej w art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Z tej samej przyczyny za niezgodny z prawem uznać należy zapis § 4 uchwały, stosownie do którego zakres
świadczeń udzielanych przez przedszkola, inną formę wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
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przedszkola/szkoły a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka/. Nałożenie obowiązku zawarcia umowy
cywilnoprawnej nie znajduje oparcia prawnego w delegacji zawartej w art. 14 ust. 5 ustawy.
Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa.
Realizując kompetencje organ stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu.
W ramach upoważnienia rada gminy ma więc obowiązek wydać przepisy normujące wyłącznie materię nim
objętą. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny wykluczający wykładnię
rozszerzającą oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.
Również rada regulując w § 3 ust. 3 i 4 uchwały kwestię usług wyżywienia przekroczyła przyznaną jej
delegację a ponadto powtórzyła przepisy ustawowe (art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ustawy o systemie oświaty).
Analogicznym naruszeniem jest zapis § 5 uchwały, zgodnie z którym rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej mogą starać się o dofinansowanie posiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazać należy, iż zapisy
ustawy o pomocy społecznej nie stanowią podstawy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w przedszkolach. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń.
Modyfikacją zapisów ustawowych jest natomiast zapis § 2 ust. 2 uchwały dotyczący wzrostu opłaty
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (waloryzacji dotyczy art. 14
ust. 5b, c oraz d wymienionej ustawy).
Jeżeli zatem organ wykracza poza wytyczne zawarte w upoważnieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem
kompetencji, co musi skutkować unieważnieniem uchwały obarczonej taką wadą.
Jednocześnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827) uchwały rad gmin podjęte na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014r.,
z tym że w przypadku gdy ustalona w nich wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone
w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekracza 1zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013r.
wynosi 1zł. Ustawodawca zagwarantował tym samym jednostkom rok na dostosowanie uchwał w sprawie opłat
do obowiązującego stanu prawnego. Zatem i § 7 ust. 2 istotnie narusza prawo.
Ponieważ uchwała we wskazanym powyżej zakresie została podjęta przez radę z przekroczeniem ustawowego
upoważnienia, co stanowi zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowo – administracyjnym istotne
naruszenie prawa, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

