
 
Uchwała nr XLI/862/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 30 maja  2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na 
bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przywrócenia 
dofinansowania do obiadów wydawanych uczniom szkół i placówek 
oświatowych na terenie Miasta Katowice. 
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art.  229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Katowice 
          uchwala: 
 
§1. Uznać za bezzasadną skargę Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na 

bezczynność Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przywrócenia 
dofinansowania do obiadów wydawanych uczniom szkół i placówek 
oświatowych na terenie Miasta Katowice 

 
§2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżących o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 
         
 
 
  Śląska Społeczna Rada Oświatowa  pismem z dnia 11.04.2005r. 
złożyła do Rady Miasta Katowice skargę na bezczynność Prezydenta Miasta 
Katowice w sprawie przywrócenia dofinansowania do obiadów wydawanych uczniom 
szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Katowice. 

Głównym zarzutem zawartym w skardze jest sugerowany brak 
przeszkód natury prawnej, które uniemożliwiałyby przywrócenie dofinansowania do 
obiadów szkolnych. Stwierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym. W świetle obowiązującego stanu prawnego nie 
istnieje podstawa prawna do ustalania wysokości opłat za posiłek wydawany  
w stołówce szkolnej.  

Dokumenty, na które powołuje się ww. Społeczna Rada, a którymi są : 
znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
ramowych statutów szkół oraz skargi uzupełnione o stanowisko prezentowane przez  
resort edukacji w wyjaśnieniu opublikowanym na swoich stronach internetowych nie 
stanowią podstawy prawnej w przedmiotowej kwestii, ponieważ wskazywane w w/w 
stanowisku MENiS przepis ustawy o samorządzie gminnym (art.40 ust.2 pkt.4) lub 
ustawy o samorządzie powiatowym (art.40 ust.2 pkt.4) nie są wystarczającą 
podstawą do ustalania wysokości opłaty za posiłek. W myśl orzecznictwa sądów 
administracyjnych w pojęciu zasad i trybu korzystania z gminnych lub powiatowych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mieści się ścisłe określanie 
wysokości opłat, a do tego sprowadza się ustalenie opłaty  
za posiłek. Jest to w rzeczy samej określenie stałej i jednakowej na danym terenie 
ceny jednostkowej za obiad.  
Nie ma mowy w tym przypadku o negocjowaniu i umownym jej ustalaniu. W istocie 
opłata ta jest jednostronnie narzucana, a z punktu widzenia ilości potrzebujących 
skorzystać z tej usługi można zaryzykować stwierdzenie, iż jest przymusem. Zatem 
by opłata ta mogła powszechnie obowiązywać na terenie całej gminy czy powiatu 
musi być prawem miejscowym, które adresowane do wszystkich mieszkańców 
pozwala bezpośrednio rozstrzygać o ich prawach i obowiązkach. Tym samym 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia wysokości opłat za 
posiłki musi posiadać upoważnienie wynikające wprost z przepisów prawa, tj. 
zawarte w ustawie lub wydane na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. 
W obecnym stanie prawnym taka regulacja prawna rangi ustawowej nie istnieje. 
Niezależnie od przedstawionej powyżej sytuacji prawnej, zajęto stanowisko, iż  
należy podjąć działania zmierzające do obniżenia kosztu posiłku dla uczniów nie 
objętych Rządowym Programem „Posiłek dla potrzebujących”.  
W tym celu Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice przygotował materiały 
analityczne pozwalające na wypracowanie wspólnie ze Związkami Zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli pracujących w katowickich szkołach, optymalnego modelu 
funkcjonowania żywienia w szkołach od 1.09.2005r. 
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