
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 19/60/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 sierpnia  2011 r. 
 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 1578) 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, nr 153, poz. 1271, nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, 

nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 

2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 

974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 

52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 

230, nr 106, poz. 675,)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 3 pkt 2 uchwały nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 

określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek 

lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola z powodu naruszenia art. 60 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 235 z 

późn.zm.). 

 

 

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

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  nr  XII/173/11 Rady Miasta 

Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola. 

 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta, powołując w podstawie prawnej   

art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w § 3 pkt 2 postanowiła, iż: 

podmioty prowadzące na terenie Miasta Opola żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać 

dotację celową na każde dziecko objęte opieką pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka są osobami pracującymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz.U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) lub świadczącymi pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu 
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, 

poz. 1447 z późn. zm.). 

 

Pismem nr PS.I.8120.7.6.2011.MDW z dnia 27 lipca 2011 r.  Z-ca Prezydenta Miasta 

Opola wyjaśnił, m.in. że: 

Celem proponowanej w przedmiotowej uchwale regulacji jest umożliwienie rodzicom i 

opiekunom prawnym dzieci podjęcia bądź kontynuowania aktywności zawodowej poprzez 

zwiększenie dostępności do usług żłobków lub klubów dziecięcych przy jednoczesnym 

stanowisku, iż w przypadku gdy przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych nie 

podejmuje aktywności zawodowej - dzieci w wieku do lat 3 najlepsza opiekę uzyskają w domu. 

Cel zapisu mieści się w zasadach ustalania dotacji celowej na każde dziecko objęte 

opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy 

na terenie Miasta Opola. 

 

Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel miasta, który podtrzymał złożone 

pisemnie wyjaśnienia. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

 

 

Zakres kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

dofinansowywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, w formie szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. dotacji celowej, 

wyznaczony jest normami  ogólnymi wyrażonymi w art. 126 oraz art. 250, art. 251 oraz art. 

252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz normami wyrażonymi w 

art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. ustawy gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy 

mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację 

celową z budżetu gminy. 

Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, o której 

mowa w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały. 

Do kompetencji rady gminy, w sytuacji podjęcia decyzji o dotowaniu świadczonej przez 

wskazane w ustawie podmioty opieki, należy zatem wyłącznie określenie wysokości tej 

dotacji oraz zasad jej ustalania.  
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Zdaniem Kolegium, postanowienia § 3 pkt 2 uchwały, ograniczające możliwość 

uzyskania przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dotacji  na  świadczoną 

przez nie opiekę, w stosunku do tych dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie 

są osobami pracującymi w rozumieniu Kodeksu pracy lub świadczącymi pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o 

swobodzie działalności gospodarcze  naruszają przepis art. 60 ust. 1 ustawy oraz wykraczają 

poza zakres stanowienia, o którym mowa w art. 60 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 dotacją, jeżeli będzie udzielona, ma być objęte każde dziecko objęte opieką, bez 

względu na to czy rodzice/opiekunowie prawni są osobami pracującymi, czy też nie 

pracującymi. Celem wprowadzanej aktem prawa miejscowego regulacji, nie jest  

umożliwienie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci podjęcia bądź kontynuowania 

aktywności zawodowej poprzez zwiększenie dostępności usług żłobków lub klubów 

dziecięcych, ale dofinansowanie sprawowanej przez uprawnione podmioty opieki nad 

dzieckiem. 

 Postanowienia § 3 pkt 2 uchwały nr XII/173/11 Rady Miasta Opola, uzależniające 

możliwość otrzymania przez podmioty dotacji na opiekę od wskazanych w uchwale kryteriów 

nie związanych z  określeniem wysokości i zasad ustalania dotacji w sposób istotny naruszają 

art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 

 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  

 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


