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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/222/11

Katowice, dnia 31 maja 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/114/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Żłobka Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry, w części określonej w § 2 uchwały, jako sprzecznej z art. 
75 w związku z art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 
235). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Tarnowskich Górach na sesji w dniu 27 kwietnia 2011r. uchwaliła Statut Żłobka 
Publicznego nr 1 prowadzonego przez Gminę Tarnowskie Góry. W § 2 uchwały ustalono, iż tracą moc uchwały nr XLII/374/2005 
z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie statutu Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach oraz uchwała nr XXIII/240/2008 
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/374/2005 w sprawie statutu Żłobka Publicznego nr 1. 

Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w założeniu której żłobki 
przestały działać w formie zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 75 tej ustawy żłobki działające 
dotychczas na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stały się żłobkami w rozumieniu nowej ustawy. Tak 
więc na mocy nowej ustawy zarówno publiczne żłobki, które uzyskały status gminnych jednostek budżetowych, jak i żłobki 
niepubliczne, które stały się prywatnymi podmiotami, zostały pozbawione formy zakładów opieki zdrowotnej. Wyjęcie żłobków 
spod regulacji prawnych ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (poprzez uchylenie niektórych jej przepisów) i oddanie ich pod 
reżim nowej ustawy jest równoznaczne z tym, że dotychczasowe prawne podstawy regulowania opłat za korzystanie ze żłobków 
przestały mieć w tym przypadku zastosowanie. Skoro zaś żłobki nie mogą działać w oparciu o samą ustawę zakładach opieki 
zdrowotnej, to tym bardziej nie mogą one działać w oparciu o jakiekolwiek akty normatywne wydane na jej podstawie. Zgodnie 
z przyjętymi zasadami legislacji bowiem akty wykonawcze dzielą los aktów, w których mają swoje umocowanie. Jeżeli zatem 
nowa ustawa nie zawiera wyraźnych przepisów zachowujących w mocy akty wykonawcze, to wszystkie akty wykonawcze wydane 
na podstawie starej ustawy tracą moc z dniem wejścia w życie nowej regulacji. 

W związku z powyższym, uchwała nr XLII/374/2005 z dnia 8 czerwca 2005 w sprawie statutu Żłobka Publicznego nr 1 w 
Tarnowskich Górach oraz uchwała nr XXIII/240/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/374/2005 w sprawie statutu Żłobka 
Publicznego nr 1, o których mowa w § 2 przedmiotowej uchwały, utraciły moc wraz z dniem wejścia w życie ustawy. Nie ma więc 
możliwości, by Rada Miejska uchylała uchwałę, która już nie funkcjonuje w obrocie prawnym. 

Tym samym uchwałę nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r., ze względu na 
wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanej części 
uzasadnionym i koniecznym. 

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 Tarnowskich Górach 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 
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