
UCHWAŁA NR LIII/1085/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę 
Fundacji na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na uchwałę w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15  ustawy  z dnia  8  marca   1990 r.  o  samorządzie  gminnym  ( Dz. U. 
z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30  sierpnia  2002 r. Prawo o  postępowaniu  
przed  sądami  administracyjnymi  (Dz. U. z 2017 r., poz.  1369 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedź na skargę Fundacji na rzecz Rozwoju oraz 
Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 roku 
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie miasta Katowice.

§2. Argumenty faktyczne i prawne przekazania odpowiedzi na skargę zawiera uzasadnienie do  niniejszej  
uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
W dniu 16 stycznia 2018r. Fundacja na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży

w Warszawie wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na
uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości
i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta
Katowice (tj. Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 5969) wnosząc o uznanie powyższej uchwały
za nieważną.
W skardze podniesiono, iż we wskazanej uchwale umieszczono zapisy dotyczące wysokości udzielania

przez miasto Katowice dotacji oraz składania przez podmiot dotowany comiesięcznego wykazu dzieci
objętych opieką wraz z datą urodzenia i miejsca zamieszkania, numer pesel oraz podpisem rodzica.
Przede wszystkim wskazać należy, iż Fundacja nie wykazała interesu prawnego wyartykułowanego

w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).
Zdaniem organu skarżonego powyższa skarga winna być odrzucona w całości względnie oddalona jako

bezpodstawna, zaś w zakresie obowiązku comiesięcznego składania wykazu dzieci objętych opieką wraz
z datą urodzenia i miejsca zamieszkania peselem oraz podpisem rodzica - odrzucona.
Uchwała nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. została wydana

w delegacji ustawowej wynikającej z art. 60 § 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 157 z późn. zm.). Ustalając wysokość dotacji dla niepublicznych żłobków i  warunkując je od
spełnienia wymogów, wynikających z powołanej wyżej uchwały tj. otrzymania dotacji na jedno dziecko
w wysokości 400,00 zł pod warunkiem że wysokość nie jest większa niż 50 % ustalonej przez podmiot
prowadzący żłobek, Rada Miasta Katowice nie wykroczyła poza ramy delegacji ustawowej, określonej
w art. 60  ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Przepis ten pozwala na określenie przez Radę Miasta
Katowice dowolnej wysokości udzielanej dotacji celowej dla prowadzących żłobki. Podmioty te są
świadome uprawnień i obowiązków wynikających z uchwały, w związku z czym kwestionowanie zapisów
przytoczonej uchwały jest bezzasadne.
Natomiast zarzut dotyczący konieczności składania comiesięcznych wykazów dzieci objętych opieką

wraz z datą urodzenia, miejscem zamieszkania, nr pesel i podpisem rodzica, jest całkowicie
bezprzedmiotowy. W uchwale o której wyżej mowa, brak jest jakiegokolwiek zapisu dotyczącego danych
dzieci bądź rodziców dzieci objętych opieką przez podmioty niepubliczne w formie żłobków. Natomiast
zapis § 4 ust. 2 dotyczący obowiązku przedkładania wniosku o wypłatę miesięczną transzy dotacji wraz
z wykazem dzieci, objętych opieką żłobkową w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy mieści się
w zakresie delegacji ustawowej dotyczącej zasad ustalania i rozliczania dotacji, określonej
w art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

W świetle wskazanych argumentów przekazanie odpowiedzi na skargę Fundacji na Rzecz Rozwoju
oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie jest w pełni uzasadnione.
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