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Poznan, 5 lipca 2013 r.

ROZSTRZYGNI^CIE NADZORCZE

Dzialaj^c na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(Dz.U. z2013r., poz. 594)

Orzekam

niewaznosc § 2, § 6 ust. 3 i § 7 ust. 1 - 4 uchwaly Nr 588 Rady Miasta Konina z dnia
29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za pobyt dziecka w Zlobku Miejskim
w Koninie, dodatkowej oplaty za wydtuzony pobyt dziecka w zlobku, maksymalnej
wysokosci oplaty za wyzywienie oraz cz^sciowego zwolnienia od ponoszenia. oplat
- ze wzgle^du na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

UchwataRady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r., Nr 588 zostala podj?ta na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U., Nr 45. poz. 235
ze zm.).

Uchwat? dor^czono organowi nadzoru w dniu 7 czerwca 2013 r.

Dokonuj^c oceny zgodnosci z prawem przedmiotowej uchwaJy, organ nadzoru
stwierdzil, co nast^puje:

Na sesji w dniu 29 maja 2013 r. Rada Miasta Konina podjqla uchwate_ w sprawie ustalenia
wysokosci oplaty za pobyt dziecka w Zlobku Miejskim w Koninie, dodatkowej oplaty za
wydtuzony pobyt dziecka w zlobku, maksymalnej wysokosci oplaty za wyzywienie oraz
czesciowego zwolnienia od ponoszenia oplat.

W § 2 przedlozonej do oceny uchwaly Rada Miasta Konina postanowila, ze ,,ustala si$
odplatnosc rodzicow (opiekunow prawnych) za swiadczenia udzielane przez zlobek (.-•)",
okreslajqc zakres tych swiadczen.
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Powyzszy zapis w istotny sposob narusza tresc art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z tym przepisem wysokosc oplaty oraz optaty, o ktorej mowa w art. 12 ust. 3
{dodatkowa optata za wydluzony pobyt dziecka w zlobku}, za pobyt dziecka w zlobku lub
klubie dzieci^cym utworzonym przez gmine^ albo u dziennego opiekuna oraz maksymalna^
wysokosc oplaty za wyzywienie ustala rada gminy w drodze uchwaly.

Zdaniem organu nadzoru przepis art. 58 ust. 1 ww. ustawy nie przyznaje Radzie Miasta
Konina kompetencji do okreslania zakresu udzielanych przez zlobek swiadczen.
O zakresie tych swiadczen stanowi bowiem art. 10 tej ustawy, wymieniaja^c w pkt 1- 3, iz do
zadaii zlobka i klubu dzieci^cego nalezy w szczegolnosci:

- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblizonych do warunkow
domowych;

- zagwarantowanie dziecku wlasciwej opieki pielegnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajqc zabawo\vych z elementami edukacji, z uwzglednieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;

- prowadzenie zaj^c opiekunczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgledniaja^cych
rozwoj psychomotoryczny dziecka, wlasciwych do wieku dziecka.

Ponadto nalezy zwrocic uwage na art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, w mysl ktorego podmiot, ktory
utworzyl zlobek lub klub dzieci^cy, ustala statut zlobka lub klubu dzieciecego, okreslaj^c
w szczegolnosci cele i zadania oraz sposob ich realizacji, z uwzglednieniem wspornagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspornagania rodziny w wychowaniu dziecka,
a w przypadku dzieci niepetnosprawnych - ze szczegolnym uwzglednieniem rodzaju
niepelnosprawnosci.

\ § 6 ust. 3 zd. 2 ocenianej uchwaly Rada Miasta Konina z kolei postanowila, iz ,,Optaty
nie pobiera si^ za czas nieobecnosci dziecka w zlobku".

Zdaniem organu nadzoru uchwala w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za pobyt dziecka
w zlobku, dodatkowej oplaty za wydluzony pobyt dziecka w zlobku, maksymalnej wysokosci
oplaty za wyzywienie oraz cz^sciowego zwolnienia od ponoszenia oplat, podejmowana na
podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, nie
moze zawierac postanowieri dotycza_cych zasad odplatnosci zarowno za pobyt, jak i za
wyzywienie w przypadku nieobecnosci dziecka w zlobku. Zasady te winny znajdowac si$
statucie konkretnego zlobka, ustalonego przez podmiot tworza^cy zlobek. O powyzszym
swiadczy art. 11 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. stanowia^c, iz podmiot, ktory
utworzyl zlobek lub klub dzieci^cy, ustala statut zlobka lub klubu dzieciecego, okreslaj^c
w szczegolnosci zasady ustalania oplat za pobyt i wyzywienie w przypadku nieobecnosci
dziecka w zlobku lub klubie dzieci^cym.

Rada Miasta Konina przekroczyla rowniez swoje uprawnienia uchwalajac zapisy zawarte
w § 6 ust. 3 zd. 1 i w § 7 ust. 1 -4 uchwaly Nr 588.

W § 6 ust. 3 zd. 1 Rada postanowila, iz ,,optata za wyzywienie dziecka w zlobku jest
naliczana z dolu wedlug dziennej stawki zywieniowej". W § 7 ust. 1 uchwaly Rada zawarla
zapis. w mysl ktorego ,,oplaty okreslone w § 3 [oplata za pobyt dziecka w zlobku w wyrniarze
do'10 godzin dziennie] i § 5 [dodatkowa oplata za pobyt dziecka w zlobku w wymiarze
powyzej 10 godzin dziennie] i § 6 [maksymalna stawka dzienna za wyzywienie dziecka]
pobierane sq z dolu do 10 dnia kazdego miesia^ca kalendarzowego. W przypadku nie
uiszczenia oplat za ztobek w terminie naliczane b^da^odsetki ustawowe".
W § 7 ust. 2 z kolei uchwalila, ze ,,Jesli rodzice (opiekunowie prawni) zalegac b^da^
w oplatach za zlobek dluzej niz jeden miesiq.c dziecko moze bye skreslone z listy
wychowankow. Zwrot nadplat z tytulu uslug swiadczonych przez ztobek, nast^puje na konto
osobiste rodzica (opiekuna prawnego) lub w kasie jednostki" (ust. 3 § 7 uchwaly).



W tym mi,ej scu podkreslic nalezy, ze ustawodawca przyznaj qc wlasci wej radzie
uprawnienia do stanowienia o wysokosci oplat, o ktorych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
o opiece nad dziecmi do lat 3 nie przyznal tym samym kompetencji do stanowienia
o zasadach naliczania, pobierania i zwrotu tych oplat, jak tez nie przyznal uprawnieri do
decydowania po jakim okresie zalegania z platnoscia^ za zlobek dziecko moze bye skreslone
z listy.

Rowniez stanowi^c w ust. 4 § 7 uchwaly: ,,zakres uslug oraz terminy odpiatnosci za pobyt
dziecka w zlobku okresla umowa zawarta pomi^dzy Dyrektorem zlobka, a rodzicami
(opiekunami prawnymi) dziecka" Rada Miasta Konina przekroczyla zakres udzielonego jej
uprawnienia.

Zauwazyc bowiem nalezy, ze Rada miala jedynie kompetencj? do okreslenia wysokosci
oplat o ktorych mowa w art. 58 ust. 1 ww. ustawy, nie zostala jednak upowazniona do
regulowania kwestii zwia/anych z zakresem przedmiotowym umowy zawieranej pomi^dzy
rodzicami (opiekunami prawnymi), a dyrektorem zlobka. Uchwalaja^c powyzsze Rada Miasta
Konina naruszyla nie tylko art. 58 ust. 1 ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3, ale
takze art. 353' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.) - wprowadzaja^cy zasad? swobody zawierania umow. W swietle tego przepisu to
dyrektor zlobka oraz rodzice dziecka (opiekunowie prawni), z ktorymi bedzie on zawieral
umowe, w ramach swobodnego ksztaltowania tresci stosunku prawnego b^dq. decydowac
o tresci umowy. Rada nie jest zatem uprawniona do wskazywania w uchwale elementow tej
umowy (zakresu uslug, terminow odpiatnosci za pobyt dziecka w zlobku).

W tej kwestii tozsame stanowisko wyrazil Wojewodzki Sad Administracyjny w Poznaniu
w wyroku zdnia 20 marca2013 r., w sprawie o sygn. akt. IV SA/Po 153/13.

Koiicowo organ nadzoru chcialby wskazac, iz w jego ocenie stwierdzenie niewaznosci
wymienionych w sentencji niniejszego rozstrzygniecia nadzorczego zapisow nie powoduje
koniecznosci stwierdzenie niewaznosci ocenianej uchwaly w calosci, albowiem w pozostalym
zakresie uchwala Nr 588 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 r. jest zgodna
z powszechnie obowiajzujajcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z art. 58 ust. 1
i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3.

Wobec tego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Niniejsze rozstrzygni^cie nadzorcze moze bye zaskarzone z powodu naruszenia prawa

do Wojewodzkiego Sajdu Administracyjnego w Poznaniu za posrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego w terminie 30 dni od jego doreczenia.
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