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WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
stwierdzam nieważność uchwały nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - z powodu
istotnego naruszenia prawa.
UZASADNIENIE
W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle, powołując się art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z późn. zm.)
podjęła uchwałę V/43/19, w której zmieniła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle.
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle ustaliła, że dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym
przedszkole może dokonać zwolnienia z opłaty o której mowa w § 2 uchwały zmienianej, z uwagi
na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania. Zdaniem organu nadzoru ten zapis jest w sposób istotny sprzeczny z prawem,
bowiem narusza kompetencje wójta do upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych gminy
do wykonywania w jego imieniu czynności należących do jego kompetencji. W świetle przepisów ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych organem prowadzącym przedszkole jest gmina, natomiast wykonywanie
konkretnych czynności z zakresu prowadzenia takiego przedszkola przez właściwe organy tej gminy, należy
rozpatrywać w kontekście przepisów ogólnych dotyczących podziału kompetencji pomiędzy tymi organami.
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego określa rada gminy. Uchwała rady gminy w tym przedmiocie ma charakter
prawa miejscowego, a obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego we wskazanej
wysokości wynika wprost z przepisów powszechnie obowiązujących i aktualizuje się z chwilą korzystania
z tego świadczenia. Zgodnie art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ustanowione przez radę
gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią
niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kwestionowanej uchwale Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
upoważniła dyrektora publicznego przedszkola do udzielania zwolnień z opłat, w porozumieniu z prezydentem,
których warunki w uchwale ustaliła. Zdaniem organu nadzoru rada gminy nie ma kompetencji do udzielania
upoważnienia w przedmiocie zwolnień z opłat za przedszkole Szczegółowo kwestia ta została uregulowana
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w art. 52 ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zdanie pierwsze tego przepisu przewiduje, że organ
prowadzący publiczne przedszkole zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy na podstawie ust. 2, stwierdzając
następnie w zdaniu kolejnym, że organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień odpowiednio
dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej. Ustawodawca nie doprecyzowuje przy tym, który z organów
gminy - rada czy wójt (burmistrz, prezydent) - jest w tym przypadku „organem prowadzącym”. Mając jednak
na uwadze zredagowanie jak i treść ww. przepisu należy dojść do wniosku, że jest nim organ wykonawczy
gminy. Oznacza to, że to wójt (burmistrz, prezydent), jako organ prowadzący, umocowany jest do udzielania
ulg na warunkach określonych przez radę gminy oraz umocowany jest (zdanie drugie ww. przepisu)
do udzielania stosowanego upoważnienia w tym zakresie dyrektorowi szkoły lub przedszkola.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
Z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor
Wydziału Prawnego i Nadzoru
Beata Adamus

