Uchwała Nr XX/175/08
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygni ęcie nadzorcze.
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7, 34 i 35
§ 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Słubicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. nr PN.II.I.Wit.0911-135/08 stwierdzające częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego
2008 r. Nr XVIII/145/08 „w sprawie ustalenia regulaminu stołówek szkolnych
działających w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach, w Szkole Podstawowej nr 2
w Słubicach i w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach”.
§ 2. Do sporządzenia, podpisania i wniesienia skargi na rozstrzygni ęcie nadzorcze,
reprezentowania

Gminy

na

rozprawach

sądowych,

udzielania

dalszych

pełnomocnictw oraz innych czynności w toku postępowania upoważnia się:
1) Radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Słubicach Panią Krystynę Lewandowską.
2) Dyrektora Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach Panią Jolantę Skręty.
§ 3. Każdy z pełnomocników jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania
Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic oraz ustanowionym
pełnomocnikom.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: 30.04.2008 r. Jolanta Skręty

Uzasadnienie

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3.04.2008 r. nr PN.II.I.Wit.0911-1-35/08
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
27 lutego 2008 r. Nr XVIII/145/08 w sprawie ustalenia regulaminu stołówek szkolnych
działających w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach, w Szkole Podstawowej nr 2
w Słubicach i w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach w części regulującej
zasady korzystania ze stołówek szkolnych przez inne osoby – pracowników szkoły.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzono, że art. 67 a ustawy
o systemie oświaty, nie upoważnia Rady Miejskiej jako organu prowadzącego do
ustalenia opłat za wyżywienie, wnoszonych przez pracowników szkół. Zasugerowano
jednocześnie, że upoważnienie w tym zakresie posiada kierownik jednostki
oświatowej.
W

rozstrzygnięciu

nadzorczym

nie

wskazano

jednak

przepisów

uzasadniających tę tezę.
Z art. 67 a ust 1 i 2 brzmiącego „W celu wspierania prawidłowego rozwoju
uczniów szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce
szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala
organ prowadzący szkołę”, nie wynika, że ze stołówki utworzonej w celu wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, mogą korzystać tylko uczniowie. Nie kwestionuje
również tego faktu Wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym, twierdząc jednakże,
że ustalenie opłat za korzystanie z posiłków przez inne osoby leży w zakresie
uprawnień dyrektora jako kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Jest to zbyt
daleko posunięta interpretacja. Nie ulega wątpliwości, że stołówki szkolne są
tworzone przede wszystkim dla uczniów, ale jeśli dopuszcza się możliwość
korzystania z nich także przez inne osoby, to powinna to znaleźć się w regulacji
określającej zasady korzystania ze stołówki, a także w przypadku braku innych
przepisów regulujących odpłatność osób trzecich za korzystanie ze stołówki,
regulacja obok zasad powinna obejmować opłaty za korzystania ze stołówki, także
przez osoby trzecie.
Trudny do zaakceptowania wydaje się pogląd że dyrektor jednostki może
regulować takie opłaty we własnym zakresie. Ustalenie wszelkich podatków, opłat,

cen może mieć miejsce tylko w oparciu o regulacje lub delegacje ustawowe. W tej
kwestii takich uregulowań brak.
Stanowisko powyższe potwierdza również Departament Zwiększania Szans
Edukacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, z którym treść unieważnionej
w części uchwały była konsultowana, w opinii którego do wyłącznej kompetencji
organu prowadzącego należy ustalenie wszystkich opłat za korzystanie ze stołówek
szkolnych, zarówno dla uczniów jak i innych osób z nich korzystających.
Stąd niezrozumiałe jest stanowisko nadzoru Wojewody Lubuskiego, gdy ż
właśnie przekazanie tych kompetencji kierownikom jednostek oświatowych będzie
stanowiło naruszenie prawa.

