
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

Uchwała nr  19/61/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 sierpnia 2011 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 (Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 

154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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. 

nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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. 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 138, 

poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 

420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. 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  

§ 4 ust. 3 i § 6 uchwały nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w 

sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 

dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235). 
 

 

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 w dniu 

15 lipca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę X/103/11 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji 

celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork. 

W przedmiotowej uchwale Rada Miejska, przywołując w podstawie prawnej m.in. przepisy 

art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, postanowiła 

m.in:  

 § 4 ust. 3. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku 

następnego po roku, w którym dotacje zostały udzielone.  

 § 6 ust. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby przez niego upoważnione mogą 

przeprowadzić kontrolę uczęszczania dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego poprzez prawo 

wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji dzieci oraz poprzez sprawdzenie obecności dzieci 

na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.  

2. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby przez niego upoważnione mogą przeprowadzić 

kontrolę dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z 

otrzymanej dotacji.  

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:  
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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 

wskazanie 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). 

 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w art. 60 ust. 1 przewiduje, że 

podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą 

otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z 

budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, stosownie do art. 60 ust. 2 powołanej ustawy, określa w drodze uchwały.  

W ocenie Kolegium, postanowienia uchwały zawarte w § 4 ust. 3 odnoszące się do kwestii 

ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, wykraczają poza zakres stanowienia 

określony art. 60 ust. 2 cyt. ustawy.  

Podobnie, postanowienia zawarte w treści § 6 przedmiotowej uchwały, dotyczące sposobu i 

zakresu przeprowadzanych kontroli, w szczególności uczęszczania dzieci do żłobka lub klubu 

dziecięcego oraz kontroli prawidłowości wydatkowania środków z otrzymanej dotacji nie znajdują 

umocowania w zakresie kompetencji nadanych radzie gminy art. 60 ust. 2 powołanej ustawy.  

Zgodnie z powołaną regulacją, uprawnienia organu stanowiącego nadane ustawą z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, dotyczą jedynie określenia wysokości i zasad ustalania 

dotacji celowej. Brak jest w powołanej ustawie przepisów regulujących zasady jej rozliczenia, brak 

też jest upoważnienia dla regulowania tej kwestii w drodze aktu prawa miejscowego, zatem w tej 

materii będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 250 

powołanej ustawy.  

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż postanowienia Rady Miejskiej w Kluczborku 

zawarte w treści § 4 ust. 3 i § 6 uchwały nr X/103/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sposób istotny 

naruszają art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.  

 

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż w podstawie prawnej uchwały powołano 

przepis art. 221 ustawy o finansach publicznych, który odnosi się do dotacji celowych dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku, podczas gdy sfera regulacji objętych uchwałą dotyczy szerszego kręgu podmiotów.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło 

jak w sentencji uchwały.  

 

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  
 


