
UCHWAŁA NR XXXIII/724/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na 
uchwałę nr XV/266/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu 
Żłobka Miejskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r., nr 288) zmieniony uchwałą nr XVII/349/11 Rady Miasta Katowice 
z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 441) w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 9 ust. 5 Statutu Żłobka 
Miejskiego w Katowicach 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 17 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie
W dniu 18 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Rady Miasta Katowice skargę na 

uchwałę nr XV/266/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Żłobka Miejskiego, zmienionej uchwałą nr XVII/349/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. 

W skardze Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie nieważności zapisu § 9 ust. 5 Statutu 
Żłobka Miejskiego w Katowicach ustalonego w/w uchwałą, argumentując, iż zapis § 9 ust. 5 Statutu 
stanowiący, że szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka określone zostaną w Regulaminie 
Organizacyjnym Żłobka, jest niezgodny z art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., nr 45, poz. 235, 
z późn. zm). 

W uzasadnieniu skargi Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł, iż uchwała nadająca Statut Żłobkowi 
Miejskiemu w Katowicach jest aktem prawa miejscowego, wymienionym w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, zaś odesłanie określone w § 9 ust. 5 Statutu Żłobka 
Miejskiego w Katowicach narusza tak zapisy przytoczonych artykułów Konstytucji, jak i delegacje ustawową 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, gdyż akt wewnętrzny jakim 
jest Regulamin Organizacyjny Żłobka nie jest prawem miejscowym, a tylko taki akt stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może być źródłem prawa kształtującym prawa i obowiązki członków danej 
społeczności. Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł również, że zapis § 9 ust. 5 Statutu niezgodny jest 
z delegacją ustawową, określoną w art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, gdyż to 
jedynie Statut może określić zasady przyjmowania dzieci do Żłobka. 

Pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przekroczenia upoważnienia ustawowego zawartego 
w art. 11 ust. 2 pkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie jest zasadny. 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w art. 11 ust. 2 pkt. 3 stanowi, że Statut Żłobka określa 
warunki przyjmowania dzieci do Żłobka, nie zaś zasady ich przyjmowania. Statut przyjęty zaskarżoną uchwałą 
w rozdziale IV, zatytułowanym "warunki przyjmowania dzieci do Żłobka" określa podstawowe, fundamentalne 
warunki konieczne do spełnienia, aby dziecko mogłoby być przyjęte do Żłobka. Tym samym zapis art. 11 ust. 
2 pkt. 3 ustawy został w Statucie Żłobka Miejskiego spełniony. Natomiast zapis § 9 ust. 3 Statutu odsyła do 
Regulaminu Organizacyjnego Żłobka, pomimo nazwania tegoż zapisu jako określenie szczegółowych 
warunków przyjmowania dzieci do Żłobka, to de facto, w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka (Zał. nr 
2 Regulamin zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach), stanowiącym w istocie 
akt prawa wewnętrznego, ustalono jedynie uszczegółowienie zapisów rozdziału IV Statutu, w swej istocie 
regulującym techniczne aspekty związane ze zgłoszeniem wniosku o przyjęcie do Żłobka. Natomiast załącznik 
nr 1 do Regulaminu zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach, zatytułowanym 
"Kryteria naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach" określa nie warunki, a kryteria oceny 
wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka. 

Taki pogląd prowadzi do ustalenia, że skarga Rzecznika Praw Obywatelskich nie zasługuje na 
uwzględnienie, zaś skarga winna być przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem 
o jej oddalenie. 
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