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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/187/11

Katowice, dnia 29 kwietnia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr IX/107/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka 

Miejskiego Nr 1 w Bytomiu, jako niezgodnej z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).r 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bytomiu przyjęła Statut Żłobka Miejskiego Nr 1w Bytomiu. 

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3. Przepis ten zawiera upoważnienie dla podmiotu, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, do 

ustalenia jego statutu. Jednocześnie określa on zakres przedmiotowy takiego statutu - wskazuje niezbędne 

elementy, które muszą się znaleźć w jego treści, zaliczając do nich w szczególności: 

1) nazwę i miejsce jego prowadzenia; 

2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka 

oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 

3) warunki przyjmowania dzieci; 

4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie 

dziecięcym. 

Powyższy przepis ustawy wskazuje na minimum spraw, które wymagają uregulowania w akcie wykonawczym. 

Użyte w nim wyrażenie ”w szczególności” zezwala na przyjmowanie przez organ stanowiący gminy także innych, 

nie wymienionych w tym przepisie kryteriów. Niemniej jednak, ponieważ przepis ten jest normą o charakterze iuris 

cogentis, niespełnienie jakiejkolwiek z przesłanek w niej wyrażonych skutkuje bezwzględną nieważnością takiego 

aktu. Organ jednostki samorządu terytorialnego jest zatem zobowiązany uwzględnić wszystkie wskazane w ustawie 

elementy kształtujące treść statutu. Tylko bowiem zawarcie wszystkich elementów obligatoryjnych 

w postanowieniach statutu będzie gwarancją prawidłowego wypełnienia delegacji ustawowej do jego nadania. 
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Tymczasem przyjęte przedmiotową uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu regulacje statutowe są niepełne. Statut 

Żłobka Miejskiego Nr 1 w Bytomiu, stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały nie zawiera wymaganych 

przepisem pkt 4 art. 11 ust. 2 ustawy unormowań określających zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie 

w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Uchwała w tym zakresie odsyła jedynie do 

odrębnych przepisów, w których te kwestie są uregulowane. Tym samym Statut został pozbawiony elementu 

obligatoryjnego wpływającego na legalność całej uchwały. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Otrzymują: 

1) Rada Miejska w Bytomiu 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 

 

Wojewoda Śląski 

Zygmunt Łukaszczyk


