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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 19/51/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 czerwca 2020 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 – Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz  

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 3 Uchwały Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy 

Kolonowskie w części dotyczącej sformułowania „z mocą obowiązującą od 1 kwietnia  

2020 r.” z powodu naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 

z  2019 r., poz. 1461).  

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 26 maja 2020 r. doręczono uchwałę 

Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie, w której w 

podstawie prawnej wskazano m.in. art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 

W badanej uchwale Rada Miejska Kolonowskiego wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia: 

§ 1. W § 4 uchwały nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w 

sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2015 r., poz. 2053) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu jak poniżej: „6. W przypadku 

ogłoszenia stanu epidemii, który to stan spowoduje konieczność całkowitego zamknięcia żłobka 

bądź pozwoli na jego funkcjonowanie jedynie w ograniczonym zakresie z powodu odgórnie 

wprowadzonych obostrzeń lub wytycznych, które spowodują możliwość przyjęcia mniejszej 

liczby dzieci i tym samym uniemożliwi spełnienie warunków do uzyskania przez podmiot 

prowadzący żłobek lub klub dziecięcy pełnej kwoty dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1-3 

uchwały, Gmina przekaże dotację celową w kwocie 155,- zł. miesięcznie na każde dziecko, na 

które do tej pory przekazywała dotację zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1-3 uchwały. Dotacja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wypłacana przez okres zamknięcia żłobka lub klubu 

dziecięcego z powodu ogłoszenia stanu epidemii, jak również w okresie, w którym jego 

funkcjonowanie z powodu ogłoszonego stanu epidemii będzie ograniczone, aż do momentu 
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spełnienia warunków do uzyskania pełnej kwoty dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1-3 uchwały. 

Natomiast jeżeli do otwarcia żłobka lub klubu dziecięcego z powodu odwołania stanu epidemii 

dojdzie w trakcie miesiąca, dotacja za dany miesiąc zostanie wypłacona proporcjonalnie do 

liczby dni, w których żłobek lub klub dziecięcy był zamknięty bądź funkcjonował w 

ograniczonym zakresie”. „7. Dotacja, o której mowa w ust. 6, zostanie wypłacona jedynie w 

przypadku, jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, do którego uczęszczają dzieci 

z terenu Gminy Kolonowskie nie otrzyma pełnej dotacji celowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 

1-3 uchwały bądź otrzyma ją w kwocie pomniejszonej, zależnej od liczby dzieci uczęszczających 

do żłobka z powodu wprowadzonych obostrzeń”. 

(…) 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r. 

 

W piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r., organ wykonawczy gminy wskazał m.in., iż: „(…) 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, który to stan spowodował w początkowym okresie 

konieczność całkowitego zamknięcia żłobka, z dniem 01.04.2020 r. wstrzymano wypłatę dotacji.  

W dniu 18 maja 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą tj. Uchwałę Nr 

XIII/119/20, która wprowadziła dotację w kwocie 155,- zł. miesięcznie na każde dziecko objęte 

dotychczas opieką żłobkową. Dotacja ta zgodnie z uchwałą zmieniającą miała być wypłacana 

w dwóch przypadkach: 

a) kiedy na skutek ogłoszenia stanu epidemii zajdzie konieczność całkowitego zamknięcia 

żłobka (miało to miejsce, gdyż przez pewien okres czasu żłobek z powodu stanu epidemii był 

całkowicie zamknięty), 

b) kiedy na skutek ogłoszenia stanu epidemii będzie możliwość funkcjonowania żłobka tylko w 

ograniczonym zakresie z powodu wprowadzonych odgórnych obostrzeń (miało to miejsce, 

gdyż żłobek o prawda się otwarł w ostatnim okresie czasu, ale nie mógł przyjąć pełnej liczby 

dzieci z powodu narzuconych obostrzeń). 

Dodatkowo ww. uchwała wskazuje, iż w przypadku otwarcia żłobka z powodu 

odwołania epidemii w trakcie miesiąca, dotacja za dany miesiąc zostanie wypłacona 

proporcjonalnie do liczby dni, w których żłobek był zamknięty lub funkcjonował w 

ograniczonym zakresie. (…) 

Stan epidemii spowodował konieczność całkowitego zamknięcia żłobka od 1 kwietnia 

2020 r. W miesiącu kwietniu i maju 2020 r. wypłatę dotacji określoną w pierwotnej uchwale 

wstrzymano.  

Z chwilą uprawomocnienia się nowej uchwały co nastąpiło w dniu 05.06.2020 r., 

żłobkowi wypłacono zgodnie ze zmienioną uchwałą dotację celową za miesiąc kwiecień 2020 

r. w kwocie po 155,00 zł za 17 dzieci, tj. za te dzieci, na które do końca marca 2020 r. 

przekazywano dotację zgodnie z § 1 uchwały. 

 W momencie poluzowania obostrzeń, co miało miejsce w połowie maja 2020 r. żłobek 

funkcjonował w ograniczonym zakresie, tj. przez 10 dni był zamknięty, a w następne 10 dni do 

żłobka uczęszczało tylko 4 dzieci. Dwoje dzieci w maju całkowicie zrezygnowało z opieki 

żłobkowej, natomiast 11 dzieci w dalszym ciągu w ogóle nie uczęszczało do żłobka.  

Zgodnie więc ze zmienioną Uchwałą Nr XIII/119/20 żłobkowi w maju 2020 r. wypłacono 

dotację celową na 11 dzieci w wysokości 155,00 zł. Natomiast 50 % dotacji celowej ustalonej 

na czas epidemii tj. 77,50 zł + 50% dotacji obowiązującej sprzed stanu epidemii zgodnie z 

umową i wcześniejszą uchwałą wypłacono na 4 dzieci, które do żłobka zaczęły uczęszczać.(…)  

Podjętej uchwale nadano moc wsteczną, albowiem było to rozwiązanie korzystne i 

zdaniem Gminy nie naruszało ono zasad demokratycznego państwa prawnego. Poza tym, 

Gmina w budżecie i w prognozie finansowej miała na cały rok zaplanowane środki na wypłatę 

dotacji, a więc budżet jednostki nie został w żadnym stopniu naruszony. (…) W przypadku gdyby 

uchwale nie nadano mocy wstecznej, dotacja nie mogła by zostać przekazana żłobkowi za 

miesiąc kwiecień i część maja 2020r.  



strona 3/5 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 19/51/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

Również Trybunał Konstytucyjny np. w wyroku z 25.09.2000 r., K 26/99 uznał, że 

działanie prawa wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji RP, o ile tak wprowadzone 

przepisy polepszają sytuację prawną adresatów danej normy prawnej. Podobna konkluzja 

wynika zresztą z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 04.08.2009 r., IV SA/Wr 2/09. W niniejszym 

przypadku poprzez nadanie ww. uchwale zmieniającej mocy wstecznej polepszona została 

sytuacja adresata uchwały, tj. podmiotu prowadzącego żłobek i rodziców dzieci do żłobka 

uczęszczających. (…) Trzeba też dodać, iż regulacja zawarta w zmienionej uchwale 

wprowadzona została jedynie czasowo, tj. na czas trwania epidemii, a więc w sytuacji kiedy 

żłobek będzie mógł funkcjonować normalnie wypłacana będzie dotacja w pełnej wysokości, o 

której mowa w pierwotnej” 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach 

prawa, co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje 

kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu 

terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione 

ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza 

zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna musi 

być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej 

sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych 

kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne 

z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego zalicza m.in. 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. 

akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie 

z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18).  

 Stosownie do art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy 

lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 

mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego 

opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, 

określa rada gminy w drodze uchwały.  

Podkreślenia wymaga, że dotacja określona w art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi 

do lat 3 ma charakter fakultatywny. Wobec powyższego gmina nie jest zobligowana do jej 

udzielenia. Jeżeli jednak organ stanowiący gminy zdecyduje się na jej udzielenie, to winien w 

tym zakresie oprzeć się na normie kompetencyjnej wynikającej wprost z art. 60 ust. 2 cyt. 

ustawy.   

Kolegium zauważa, że w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 1461) w art. 4 

ust. 1 została wyrażona ogólna zasada, w myśl której akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 

czternastu dniu od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 5 cyt. ustawy przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania 
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aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zatem przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dopuszczają, ale jedynie wyjątkowo 

możliwość nadawania wstecznej mocy obowiązującej aktom prawnym. Warunkiem jest jednak, 

aby wsteczna moc obowiązująca takiego aktu normatywnego nie naruszała "zasady 

demokratycznego państwa prawnego". Wyjątku tego nie można jednak interpretować 

rozszerzająco (zob. wyrok WSA Gdańsk z 19.10.2012 r. (III SA/Gd 262/12).  

W przypadku analizowanej uchwały, w ocenie Kolegium, nie zachodzą przesłanki do 

skorzystania przez Radę Miejską Kolonowskiego z możliwości wynikających z art. 5 cyt. 

ustawy. Kolegium stwierdza, iż brak jest podstaw prawnych do nadania wstecznej mocy 

obowiązującej uchwale, biorąc pod uwagę fakt, iż postanowienia §1 uchwały zmieniającej z 

dnia 18 maja 2020 r., wprowadzają de facto nowe zasady ustalania i wysokość dotacji celowej 

niż te wynikające z brzmienia uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 

26 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy 

Kolonowskie (z późn zm.). Ponadto skoro sam organ stanowiący w treści §1 uchwały 

zmieniającej z dnia 18 maja 2020 r., odwołuje się „do pełnej kwoty dotacji”, która 

przysługiwałaby jej beneficjentowi zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1-3 uchwały (tj. 250 zł i 735 zł), 

organ nadzoru przez ten pryzmat stwierdził, iż kwota dotacji celowej uległa zmniejszeniu.  

Ponadto podjęta w dniu 18 maja 2020 r. uchwała zmieniająca, mimo intencji 

wyrażonych w wyjaśnieniach organu wykonawczego gminy, nie umożliwiła wypłaty dotacji 

zgodnie z terminami i zasadami wynikającymi z postanowień uchwały Nr XVI/126/12 Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których 

uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (z późn zm.), a uchwała zmieniająca w tym 

zakresie nie określiła nowych reguł.  

Zatem wprowadzenie postanowień uchwały zmieniającej ze wsteczną mocą 

obowiązującą czyni akt prawa miejscowego niespójnym wewnętrznie, gdyż postanowieniami 

uchwały z dnia 18 maja 2020 r. organ stanowiący nie wyłączył stosowania pozostałych zapisów 

uchwały Nr XVI/126/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie (z późn zm.), w tym 

związanych z terminami wypłaty dotacji oraz obowiązkami nałożonymi na beneficjentów 

dotacji (§ 4 uchwały).  

Marginalnie należy zauważyć, iż jeśli intencją organu była zmiana wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej w miesiącach kwietniu i maju 2020 r., organ winien podjąć uchwałę 

w przedmiotowej sprawie w terminie wcześniejszym, zwłaszcza mając na względzie datę 

wprowadzenia stanu epidemii oraz datę zamknięcia żłobków.  

 

Kolegium stwierdza, że uchwała Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 

18 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu 

Gminy Kolonowskie w części  § 3 w zakresie sformułowania „z mocą obowiązującą od 1 

kwietnia 2020 r.” została podjęta z istotnym naruszeniem art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

 

 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 
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Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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