
UCHWAŁA NR LIII/1091/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice 
z dnia 26 marca 2014r w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice

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

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 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 14 lutego 2018r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wniosła za pośrednictwem

miasta Katowice skargę na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. (Dz.
Urz. Województwa Śląskiego z 2017r., poz. 5969) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice, wnosząc
o uznanie powyższej uchwały za nieważną, w części dotyczącej § 2 ust. 1 uchwały, § 2 ust. 2 uchwały oraz
§ 4 ust. 2 uchwały oraz § 4 ust. 2 uchwały.
W skardze podniesiono, iż we wskazanej uchwale uzależniono przyznanie dotacji od minimalnego

dziennego okresu pozostawiania dziecka pod opieką, wprowadzając jednocześnie wymóg, aby rodzice lub
opiekunowie prawni dziecka zamieszkiwali w Katowicach (§ 2 ust. 1 uchwały), uzależniono przyznanie
dotacji w wysokości 50% ustalonej przez podmiot prowadzący żłobek opłaty, ograniczając wysokość tej
opłaty do 800 zł (2 ust. 2 ustawy) i nałożono na podmiot prowadzący żłobek obowiązek comiesięcznego
przekazywania wraz z wnioskiem o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, wykazu dzieci, objętych opieką
w miesiącu poprzedzającym wypłatę transzy (§ 4 ust. 2 uchwały). Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach zarzuciła Radzie Miasta Katowice naruszenie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi
do lat 3 (Dz. U z 2016r. poz. 157, z późn. zm).
Zdaniem organu skarga winna podlegać oddaleniu jako bezpodstawna.
Uchwała nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie
miasta Katowice nie wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, jedynie zarzut dotyczący uzależnienia przyznania dotacji od minimalnego
dziennego okresu pozostawiania dziecka pod opieką jest zasadny i w tym zakresie na sesji Rady Miasta
Katowice w dniu 1 marca 2018 roku uchwała zmieniająca będzie procedowana.
Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa pominęła brzmienie art. 60 ust. 3 ustawy o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3, który przewiduje, iż w uchwale o wysokości i zasadach ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek można określić, że dotacja może być przyznana również
na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy, niż gmina przyznająca dotację. Tym samym Rada Miasta
Katowice jest władna do uzależnienia, udzielenia dotacji od miejsca zamieszkania rodziców / opiekunów
prawnych dzieci objętych opieką.
Zarzut dotyczący określenia górnej wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku udzielenia

dotacji, zdaniem organu skarżącego jest chybiony. Regionalna Izba Obrachunkowa nie przytoczyła
jakiegokolwiek argumentu prawnego, który kwestionowałby przekroczenie przez Radę Miasta Katowice
delegacji ustawowej wynikającej z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, określonej w art. 60 ust. 2 ustawy.
Powyższa uchwała pozwala na skorzystanie z dotacji przez podmioty prowadzące żłobki na zasadach
ustalonych w tejże uchwale, jednakże nie obliguje tych podmiotów do korzystania z dotacji. Rada Miasta
Katowice uchwalająca uchwałę miała pełną dowolność do określenia tak wysokości jak i zasad udzielania
dotacji, zaś ustalenie górnej wysokości opłaty mieści się w definicji zasady.
Bezprzedmiotowy jest zarzut Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczący obowiązku składania

comiesięcznych wykazów dzieci objętych opieką z uwagi na to, iż uchwała dotyczy m.in. zasad rozliczania
udzielonej dotacji, co mieści się w delegacji ustawowej zawartej w art. 60 ust. 2 ustawy, zaś składanie
wykazu konieczne jest do ustalenia wysokości dotacji.
Mając na uwadze powyższe argumenty przekazanie odpowiedzi na skargę jest uzasadnione.
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