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Rada Miejska w Bytomiu

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXVIII/416/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającej
uchwałę nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica
dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat - w całości - jako sprzecznej z art.
59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 326 ze zm.), dalej jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako
„Konstytucja”.
Uzasadnienie
W dniu 25 maja 2020 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę nr
IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka,
wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat, dalej jako "uchwała".
Uchwałę doręczono organowi nadzoru w dniu 27 maja 2020 r. Jako podstawę prawną do
podjęcia niniejszego aktu Rada wskazała m.in. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy. W toku badania legalności
przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała w całości podjęta została z istotnym
naruszeniem prawa.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za
pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu terytorialnego
albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy,
rada powiatu lub sejmik województwa. Art. 12 ust. 3 ustawy stanowi, że w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub klubie dziecięcym może być, na wniosek
rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą. Z kolei z art. 59 ust. 2 ustawy wynika, że rada
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gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w drodze uchwały, warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
W myśl § 1 kwestionowanej uchwały w zmienianej uchwale po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej, o których mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na całym terytorium państwa albo jego części
z Bytomiem, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, o których mowa w art. 46 ust. 1
i ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na obszarze
obejmującym Bytom, w okresie zawieszenia działalności żłobka podczas obowiązywania tych stanów,
opłaty, o których mowa w § 1, obniża się o 50%.”.
Rada wprowadziła zatem regulację uprawniającą rodziców do obniżenia opłaty miesięcznej za
pobyt dziecka w żłobku publicznym - w okresie zawieszenia działalności żłobka - z powodu
wymienionych przyczyn zewnętrznych: wprowadzenia stanu wyjątkowego albo stanu klęski
żywiołowej, stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze obejmującym
Bytom. Zdaniem organu nadzoru postanowienie to wykracza poza delegację z art. 59 ust. 2 ustawy.
Przepis ten nie ma bowiem zastosowania w niniejszej sprawie. Podkreślić należy, że Rada istotnie
uprawniona jest do określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia
ww. opłat. Należy jednak zauważyć, iż dyspozycja tego przepisu dotyczy wyłącznie sytuacji, w
których żłobek działa i świadczy usługi. I tylko wtedy można określić warunki, których spełnienie
umożliwia częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat - takich jak przykładowo: pobyt więcej niż
jednego dziecka z danej rodziny w żłobku, sytuacja materialna rodziców, absencja dziecka ze
względu na stan zdrowia, pobyt w sanatorium itp.).
Natomiast, w sytuacji czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka, a zatem
gdy żłobek nie świadczy usług, Rada Miejska nie ma kompetencji do określenia warunków
zwolnienia z opłaty miesięcznej (bądź jej zwrotu).
Wymaga zaznaczenia, że ww. opłaty są uiszczane z tytułu korzystania ze żłobka i klubu
dziecięcego, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz z usług dziennego opiekuna
zatrudnionego przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe opłaty należy zatem
zdefiniować jako odpłatność za świadczenie oferowane na rzecz obywatela. Istnieje więc
charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym wnoszonym
przez rodzica dziecka (opłatą), a świadczeniem wzajemnym żłobka (klubu dziecięcego, dziennego
opiekuna). Opłata stanowi instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami żłobka (klubu
dziecięcego, dziennego opiekuna) dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Opłata
stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia wzajemnego
oferowanego przez żłobek (klub dziecięcy, dziennego opiekuna). W przypadku, gdy nie jest możliwe
skorzystanie z wyżej wymienionych świadczeń, przedmiotowe opłaty nie są należne, zaś podmiot,
na rzecz którego uiszczono opłaty za te świadczenia, jest zobowiązany do ich zwrotu.
W związku z czym należy uznać, że Rada Miejska w Bytomiu, wprowadzając cytowane
powyżej postanowienie, wykroczyła poza ramy swoich kompetencji - określonych w ustawie o
samorządzie gminnym oraz ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 i działała bez podstawy prawnej,
co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji.
Należy zwrócić uwagę na treść art. 495 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli jedno ze świadczeń
wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności
nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w
przypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu. Oznacza to, iż skoro żłobki nie mogą realizować swoich świadczeń (dochodzi do
niewykonania umowy z przyczyn, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności), to nie
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mogą żądać świadczenia wzajemnego (uiszczenia opłat) za okres w którym niemożliwe było
korzystanie z placówek. W związku z czym, bezprzedmiotowe jest wprowadzone przedmiotową
uchwałą obniżenie wysokości opłaty.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności kwestionowanej uchwały - w całości jest uzasadnione i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie z
mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Krzysztof Nowak
Wydział Nadzoru Prawnego - Dyrektor Wydziału
Nadzoru Prawnego
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