
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 
U c h w a ł a    Nr  8/54/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 4 kwietnia 2008 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 

nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 

249, poz. 2104) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 

558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 

1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXVI/264/08 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym żłobkom, prowadzonym na terenie miasta 

Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 176 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych. 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

W dniu 6 marca 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  nr 

XXVI/264/08 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji niepublicznym żłobkom, prowadzonym na terenie miasta Opola przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, której 

postanowienia – jak wynika z przywołanej podstawy prawnej – znajdują normatywne 

uzasadnienie w dyspozycjach art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 

176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 4 kwietnia 2008 r. przedstawiciele miasta 

Opola zawiadomionego prawidłowo stawili się podnosząc w złożonych wyjaśnieniach, iż 

przedmiotowa uchwała została podjęta w wyniku inicjatywy grupy radnych a było to 

spowodowane tym, iż w mieście Opole występuje problem ze żłobkami, które są zakładami 

opieki zdrowotnej ale o szczególnym charakterze. Przygotowując to rozwiązanie, 

poszukiwaliśmy innych rozwiązań i uznaliśmy, iż tym rozwiązaniem jest dotowanie 

niepublicznych żłobków (…) szczególny charakter żłobków wymaga ciągłości ich działania i 

w związku z tym w stosunku do nich nie mogą być stosowane dotacje na podstawie ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie. Zaproponowana wysokość dotacji jest porównywalna do 

wysokości dotacji dla przedszkoli. Wiemy, że trwają prace legislacyjne nad tym aby żłobki 

traktować jak jednostki oświatowe.  
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 176 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą 

otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane 

z realizacją zadań tej jednostki. Jak wynika z brzmienia regulacji ust. 2 przywołanego 

przepisu zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono 

innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu 

terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1; przepis art. 131 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

W kontekście określenia przepisami powszechnie obowiązującymi rangi ustawy zasad 

wspierania finansowego prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze ustalonej 

przedmiotem regulacji art. 4 cyt. ustawy - w dyspozycji art. 176 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych zawarto normę kompetencyjną dla organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego do określenia w drodze uchwały trybu postępowania o udzielenie dotacji na 

inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania z uwzględnieniem zapewnienia jawności 

postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż postanowienia uchwały nr XXVI/264/08 Rady Miasta Opola 

z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

żłobkom, prowadzonym na terenie miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne nie mogą znajdować legitymacji w powołanym w 

podstawie prawnej przepisie art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, bowiem ustalając w 

§ 1 uchwały podmiotowe uprawnienie do otrzymania dotacji (żłobkom niepublicznym 

prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne) regulują sferę wykraczającą poza ramy dyspozycji art. 176 ustawy o finansach 

publicznych. Wskazać w tym miejscu należy, iż struktura uchwały nr XXVI/264/08 

nawiązująca w istocie do analogicznego określenia na podstawie art. 90 ustawy o systemie 

oświaty zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych nie 

może stanowić prawnego uzasadnienia do określenia w akcie prawa miejscowego regulowanej 

w nim sfery z uwagi na brak normatywnej podstawy legitymującej przedmiot rozstrzygnięcia. 

Tym samym przywołana przez Przedstawiciela Miasta Opola argumentacja związana z faktem 

prac legislacyjnych mających na celu zmianę statusu żłobka z zakładu opieki zdrowotnej na 

jednostkę oświatową w aktualnym stanie prawnym nie może zostać uwzględniona, bowiem o 

podstawie prawnej działania organu jednostki samorządu terytorialnego nie mogą stanowić 

kierunki prac legislacyjnych, lecz norma prawna zakreślająca kompetencje do rozstrzygania 

danej sprawy. W aspekcie regulacji ustrojowych przywołaną zasadę działania organu na 

podstawie i w granicach prawa wyraża dyspozycja art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym, zgodnie z którą do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

W tym kontekście wskazać należy, iż jak wynika z brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

zakładach opieki zdrowotnej formą organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej jest żłobek, 

którego przedmiot działania zgodnie z art. 32b  cyt. ustawy związany jest z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę 

nad dzieckiem w wieku do 3 lat. 

Stosownie do brzmienia art. 34b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej: 

− (ust. 1) opłaty za pobyt dziecka w żłobku są ustalane według cen umownych. Opłaty te 

nie obejmują świadczeń zdrowotnych; 

− (ust. 2) wysokość opłaty określonej w ust. 1 ustala podmiot, który utworzył żłobek. 
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Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie przewidują możliwości dotowania 

niepublicznych żłobków, zatem również w odniesieniu do przywołanego źródła prawa 

wskazać należy na brak podstaw prawnych do ustalenia regulacji zawartych w uchwale Rady 

Miasta Opola nr XXVI/264/08, bowiem jak uprzednio podniesiono organy władzy publicznej 

mogą działać „o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia”, zatem intencje Rady Miasta Opola – 

nawet oceniane w płaszczyźnie pozytywnych przesłanek podjęcia przedmiotowej uchwały, 

nie mogą mieć wpływu na ocenę badanego przez organ nadzoru aktu normatywnego zgodnie 

z dyspozycją art. 85 ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie na podstawie kryterium 

zgodności z prawem. 

Niezależnie od przywołanej argumentacji wskazać ponadto należy, iż Rada Miasta Opola 29 

listopada 2007 r. podjęła uchwałę nr XXI/215/07 w sprawie określania trybu zlecania zadań 

publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz 

kontroli zadań zlecanych podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i 

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

         Przewodniczący Kolegium 


