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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU 

 

Uchwała nr 4/14/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25b ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do wniosku nr 4 zawartego w 

Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr NKO.401-5/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 4 sierpnia 

2020 r. do 9 października 2020 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta 

Kędzierzyn-Koźle za 2019 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2016-2018 i 2020. Ustalenia 

kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Prezydentowi Miasta w dniu 13 

października 2020 r.  

Na podstawie ustaleń kontroli Izba sformułowała Wystąpienie pokontrolne 

nr NKO.401-5/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. i skierowała do Prezydenta Miasta Kędzierzyn 

- Koźle cztery wnioski pokontrolne, w tym m.in. wniosek nr 4 sformułowany następująco: 

 

„Dokonać rozliczenia nieprawidłowo wypłaconych dotacji, stosownie do postanowień 

uchwały Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r.”. 

 

Podstawę sformułowania powyższego wniosku stanowiło ustalenie ujęte przez organ 

kontroli jako nieprawidłowość, którego zakres przedmiotowy opisano jako: 
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„Zaniżenie dotacji przekazanych dla Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz 

Niepublicznego Żłobka „Wesoła Gromadka” w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. o kwotę 

łączną ok. 47 744,00 zł, poprzez zawarcie z tymi podmiotami umów (ze zmianami) 

sprzecznych z uchwałą Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 

października 2018 r. (…)”. 

 

Pismem nr Or.1710.2.7.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (data wpływu 4 stycznia 

2021 r.) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle złożył zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego 

nr 4 zawartego w części II Wystąpienia pokontrolnego  

W zastrzeżeniach sformułowano wniosek „o usunięcie z treści wystąpienia 

pokontrolnego wniosku zawartego w części II ust. 4. oraz powiązanych z nim merytorycznie 

ustaleń kontroli zawartych w części I. ust. 5”. 

W uzasadnieniu zastrzeżeń wskazano m.in.: „W pierwszej kolejności godzi się zwrócić 

uwagę, iż pojęcie „kontroli” zdefiniował Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 13 

stycznia 2014 r. o sygn. akt II GPS 3/13, w której wskazał, że „Kontrola to ustalenie stanu 

faktycznego, porównanie z przyjętym wzorcem prawidłowego działania. Kontrola nie jest 

związana z kompetencją do władczego działania, chyba że wynika to z przepisów prawa, które 

dają kontrolującemu prawo do stosowania władczych środków wobec działania podmiotu 

niezgodnego z wzorcem prawidłowego działania (np. działanie z naruszeniem przepisów 

prawa).” Uchwała ta, choć zapadła na gruncie innych przepisów, zawiera jak najbardziej 

aktualną na gruncie niniejszej sprawy, definicję kontroli. 

Stwierdzenie powyższe na gruncie obowiązujących przepisów oraz linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie, prowadzi do konstatacji, 

że przy takim ukształtowaniu relacji między kontrolującym a kontrolowanym nie ma w niej 

elementu nadzoru, czyli prawnej możliwości, bezpośredniego ingerowania w działalność 

kontrolowanego przez podejmowanie działań o charakterze władczym. 

Bezprawnym zatem pozostaje, oderwanym od obowiązującego prawa, zawarcie we wniosku 

pokontrolnym nr 4 zalecenia dokonania „rozliczenia nieprawidłowo wypłaconych dotacji, 

stosownie do postanowień uchwały Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 

października 2018 r.”, albowiem dotacje zostały naliczone i wypłacone w wysokości 

prawidłowej, zgodnej ze zmienionymi regułami wynikającymi z wprowadzonego w Polsce od 

14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego a następnie od 20 marca 2020 r. stanu 

epidemii. Powoływanie się przy tym na orzecznictwo sprzed pandemii jest o tyle chybione, iż 

nie uwzględnia tak daleko idących zmiennych, które wystąpiły w związku z epidemią COVID-
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19 i wprost oddziaływały na funkcjonowanie placówek. Niedopuszczalna byłaby bowiem 

sytuacja, iż za okres zamknięcia placówek w ogóle a następnie ich funkcjonowanie w 

ograniczonym zakresie - dotacja miałaby być wypłacana w pełnej wysokości, przy 

uwzględnieniu sprawowania przez placówki opieki nad wszystkimi dziećmi, w tym również nie 

uczęszczającymi do tych placówek. Stanowisko zaprezentowane w wystąpieniu pokontrolnym 

w tym zakresie jest sprzeczne z prawem. 

W istocie dla wzmocnienia prezentowanego stanowiska, przedstawić należy tezę z wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2020 r. I GSK 1762/19 zgodnie z którą: 

„Dotacje mają przeznaczenie nie na ogólną działalność podmiotu, a jedynie na ściśle 

scharakteryzowane zadania, które podmioty te wykonują w oparciu o art. 10 ustawy z 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja celowa znajduje więc swoje uzasadnienie 

funkcjonalne jedynie gdy zostanie przeznaczona „na dziecko”, czyli gdy jest bezpośrednio 

związana z pobytem dziecka w żłobku.”. 

Dotacja przyznawana określonym w ustawie podmiotom z tytułu sprawowania opieki nad 

dziećmi (do 3 lat) jest dotacją celową. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny zasadności 

zarzutu błędnej wykładni art. 60 U.o.d. Dotacja celowa, w odróżnieniu od dotacji 

podmiotowej, służy bowiem dofinansowaniu realizacji określonego zadania publicznego 

przekazanego jej beneficjentowi (por. art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, zwanej dalej U.f.p.), nie zaś współfinansowaniu działalności podmiotu 

realizującego te zadania, co jest typowe dla dotacji podmiotowej (por. art. 218 U.f.p.). 

Zgodnie z art. 220 U.f.p., dotacja celowa to forma wydatków budżetowych stanowiących 

pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazywanych innym 

podmiotom z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych związanych z działalnością danej jednostki samorządu terytorialnego. Są to 

zadania określone w art. 10 ustawy o opiece, zgodnie z którym do zadań żłobka i klubu 

dziecięcego należy w szczególności: 

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych; 

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych 

potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że już samo brzmienie art. 60 ust. 1 U.o.d. 
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wskazuje na rodzaj wydatków, jakie mogą być finansowane z dotacji. Niewątpliwie wiązać się 

one muszą bezpośrednio z dzieckiem objętym opieką, na co wskazuje sformułowanie "mogą 

otrzymać na każde dziecko (...) dotację celową z budżetu gminy". Wbrew więc argumentom 

kontrolujących, przepis precyzuje rodzaj wydatków, a ustawodawca nie upoważnił gminy do 

określenia rodzaju wydatków, sam je charakteryzując w ustawie. Przepis ten nie przewiduje 

możliwości przekazania dotacji np. na „działalność żłobka i klubu dziecięcego”, co mogłoby 

ewentualnie otwierać drogę do czynienia rozważań, że dotacja w maksymalnej wysokości 

należy się niezależnie od liczby dzieci. 

Stanowisko kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jest takie, iż bez 

uwzględnienia wprowadzonego od 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a 

następnie od 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce - jednostka sektora finansów 

publicznych winna przekazywać maksymalną dotację celową prywatnemu podmiotowi także 

przy pełnej wiedzy o pierwotnym zamknięciu placówki a następnie jej funkcjonowaniu w 

reżimie sanitarnym ze znacznym ograniczeniem liczby dzieci. Nie można przy tym pominąć 

ustalenia dokonanego przez pracownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, korzystającego z uprawnień kontrolnych, iż w placówkach w okresie po 

wznowieniu działania od 18 maja 2020 roku przebywało po kilkoro dzieci. To jest stan 

faktyczny sprawy i należy dokonać stosownej subsumpcji. 

„Ustawodawca zdecydował, że podmiotom prowadzącym żłobki niepubliczne i uzyskującym z 

tego tytułu zyski przyznawane są dotacje celowe, a nie podmiotowe, ma swoje podłoże 

aksjologiczne. Dotacje te mają bowiem przeznaczenie nie na ogólną działalność takiego 

podmiotu, a jedynie na ściśle scharakteryzowane zadania, które podmioty te wykonują w 

oparciu o art. 10 ustawy o opiece. Dotacja celowa znajduje więc swoje uzasadnienie 

funkcjonalne jedynie gdy zostanie przeznaczona „na dziecko”, czyli gdy jest bezpośrednio 

związana z pobytem dziecka w żłobku” - tak też w uzasadnieniu cytowanego na wstępie 

orzeczenia NSA. 

Dotacja przekazana dla Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz Niepublicznego 

Żłobka „Wesoła Gromadka” za okresy: kwiecień - czerwiec 2020 r. nie została zaniżona, 

przekazana w odpowiedniej wysokości, determinowanej stanem epidemicznym i wyłączonym 

lub znacznie ograniczonym funkcjonowaniem wskazanych placówek. 

Wprowadzenie aneksów umożliwiających przekazanie dotacji dla niepublicznych żłobków 

pomimo pierwotnego czasowego zawieszenia ich działalności (przyp: Wojewoda Opolski 

wydał w dniu 24 marca 2020 r. polecenie sygn. akt: PSiZ.I.4100.13.2020.KG na mocy 

którego przy zastosowaniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVTD-19, 

zawiesił działalność między innymi wszystkich żłobków) do dnia 6 maja 2020 r., było 

doniosłym wyrazem zrozumienia przez władze Gminy Kędzierzyn-Koźle konieczności 

kontynuowania działalności żłobków i klubów dziecięcych po ustaniu epidemii poprzez 

zapewnienie utrzymania stanu ich gotowości, co skutkowało (pomimo faktycznego zamknięcia 

żłobków) zapewnieniem ich współfinansowania w ramach umowy na warunkach jednak 

determinowanych obowiązującym stanem epidemii (przykładem są aneksy zawarte z 

podmiotami prowadzącymi tego typu placówki). 

W przedmiotowej sprawie doniosłym prawnie pozostaje także, iż w okresie od 30 kwietnia 

2020 r. do odwołania mają zastosowanie wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (zaktualizowane w dniu 4 czerwca 2020 r.) dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 

8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567). Zgodnie z wytycznymi GIS, o których mowa 

powyżej placówka zabezpiecza mniejszą liczbę miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w 

placówce, która bezpośrednio wynika z przeliczenia powierzchni sal, w których przebywają 

dzieci wraz z opiekunami (minimalna przestrzeń do wypoczynku; zabawy i zajęć w sali nie 

może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna). Stąd też w kolejnych 

aneksach z niepublicznymi placówkami przyjęto, iż podmiot dotowany na 15 dzień każdego 

miesiąca zobowiązany jest do składania, m.in. wykazu imiennego dzieci uczęszczających do 

placówki z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Zaś liczba uczęszczających dzieci do placówki nie może 

być większa od liczby, jaka wychodzi po przeliczeniu powierzchni sal przeznaczonych na 

pobyt dzieci wraz z opiekunem, o których mowa w ust. 2.  

Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedłożenia wykazu imiennego dzieci, o którym 

mowa w ust. 3 aneksu wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

uczęszczających do placówki w danym miesiącu z wyszczególnieniem dni i godzin 

sprawowanej opieki, które to własnoręcznie podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, uwzględniającymi reżim sanitarny, dotacja za dany miesiąc 

może być przyznana wyłącznie na dzieci, które znajdą się w wykazie imiennym i zostaną 

potwierdzone dodatkowo oświadczeniem rodzica, o którym mowa w ust. 5 i wyłącznie do 

limitu miejsc jakie może przyjąć w czasie epidemii placówka, zgodnie z wytycznymi GIS. 

Przyjęcie odmiennej koncepcji wiązałoby się z usankcjonowaniem przekazywania dotacji na 

placówki uprzednio zamknięte a następnie funkcjonujące w reżimie sanitarnym ze znacznym 
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ograniczeniem miejsc opieki dla dzieci z jednej strony i rzeczywistym zmniejszeniem liczby 

dzieci objętych opieką — z drugiej. 

Zatem podstawą do przyjęcia stanowiska uzasadniającego przyznanie dotacji podmiotom, 

pomimo faktycznego zamknięcia danego żłobka lub klubu jest po pierwsze ogłoszony stan 

zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii i wdrożone rygory sanitarne, po drugie 

treść zawartej przez te podmioty umowy oraz aneksu. 

Niepodobnym kwestionować, iż w ramach uprawnień kontrolnych, upoważnione osoby z 

ramienia Dotującego mogą weryfikować rzeczywistą liczbę dzieci w żłobku lub klubie. Stąd 

też adekwatna inicjatywa  aby wprowadzić stosowne aneksy. 

Reasumując, nie tylko nie została zaniżona dotacja za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. 

wskazanym podmiotom, lecz wręcz przeciwnie, pomimo braku szczegółowych regulacji 

ustawowych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowych” przyjęto rozwiązanie możliwie 

najkorzystniejsze dla Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz Niepublicznego Żłobka 

„Wesoła Gromadka”. 

 

W tym stanie Kolegium zważyło, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (dalej również: 

urio), zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują 

kolegia izb. Zastrzeżenia składa właściwy organ jednostki kontrolowanej. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 urio, zarzut 

naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.  

Przez „błędną wykładnię” należy rozumieć nieprawidłowe, w odniesieniu do 

przyjętych reguł wykładni, rozumienie treści obowiązujących przepisów lub zastosowanie 

przepisu nieobowiązującego. Z kolei przez pojęcie „niewłaściwego zastosowania” prawa 

materialnego rozumie się błąd subsumcji, polegający na wadliwym uznaniu, że ustalony w 

sprawie konkretny stan faktyczny odpowiada abstrakcyjnemu stanowi faktycznemu 

określonemu w hipotezie określonej normy prawnej (np. orzeczenia NSA nr: II FSK 2999/17 

z dnia 21 sierpnia 2019 r., Legalis nr 2232184; I GSK 511/15 z dnia 17 maja 2017 r., Lex nr 

2354110). 

Kolegium Izby uznało, iż zastrzeżenia wniesiono przez uprawniony organ oraz we 

właściwym terminie. Jednocześnie, co należy podkreślić, Kolegium postanowiło przyjąć 

zastrzeżenia zawarte w ww. piśmie w zakresie w jakim stanowią wyraz realizacji przez 

jednostkę samorządu terytorialnego uprawnień wynikających z art. 9 ust. 4 urio jakkolwiek, iż 
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w zasadzie wnoszący zastrzeżenia kwestionują co do zasady uprawnienie regionalnej izby 

obrachunkowej, w zakresie formułowania zawartego we wniosku nr 4 zalecania odnoszącego 

się do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

W tym zakresie w pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż utożsamianie działań 

kontrolnych izby z działalnością nadzorczą, w tym władczym ingerowaniem w działalność 

kontrolowanego jest błędne i nieuprawnione. Jak wynika bowiem z art. 9 ust. 2 i 3 urio na 

podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie 

pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby 

odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej 

działalności. Z kolei kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich 

niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo 

zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby. 

Zakres kompetencji izby, w przedmiocie określonym w ww. przepisie, sprowadza się 

zatem m.in. do obowiązku wskazania kontrolowanej jednostce wniosków zmierzających do 

usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności z perspektywy ujawnionych 

nieprawidłowości. Działania o takim charakterze nie stanowią działań nadzorczych o 

charakterze władczym, czego potwierdzeniem są postanowienia i uchwały sądów 

administracyjnych (zob. m.in. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 

stycznia 2017 r. sygn. akt II GSK 7/17 i przywołane tam orzecznictwo).  

Stąd wniosek pokontrolny nr 4, sprowadzający się do stwierdzenia, iż jednostka 

powinna „Dokonać rozliczenia nieprawidłowo wypłaconych dotacji, stosownie do 

postanowień uchwały Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 

2018 r.” jest de facto wnioskiem zmierzającym do usunięcia nieprawidłowości, opisanej jako 

„Zaniżenie dotacji przekazanych dla Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz 

Niepublicznego Żłobka „Wesoła Gromadka” w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. o kwotę 

łączną ok. 47 744,00 zł, poprzez zawarcie z tymi podmiotami umów (ze zmianami) 

sprzecznych z uchwałą Nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 

października 2018 r. (…)” a jego zakres i podstawa prawna wynika bezpośrednio ze 

wskazanej wyżej normy prawnej. 

Nie ulega również wątpliwości, iż formułując zarzut błędnej wykładni przepisów 

prawa, tj. art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.; dalej również: uodz) wnoszący zastrzeżenia, odwołuje 
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się do zmienionych reguł wynikających z wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia 

epidemicznego a następnie stanu epidemii (str. 2 zastrzeżeń), nie wskazując jednocześnie 

jakie to zmienione w istocie reguły, ewentualnie przepisy miały wpływ na taką wykładnię cyt. 

wyżej art. 60 uodz, która uzasadniała dokonanie stwierdzonego w wystąpieniu pokontrolnym 

zaniżenia kwot dotacji w stosunku do obowiązujących norm prawnych. Przywołaniu w tym 

kontekście podlegają natomiast polecenia Wojewody Opolskiego i wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego, odnoszące się do faktycznych działań, związanych z obowiązującym 

w Polsce stanem epidemii. Zarzut błędnej wykładni jednostka koreluje natomiast z 

charakterem prawnym dotacji określonym w art. 60 uodz w związku z art. 127, 220 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; dalej: ufp) 

oraz art. 10 uodz. Zauważyć przy tym należy, iż w końcowych tezach zastrzeżeń, wnoszący 

stwierdza jednak, iż przyjęte rozwiązania w Gminie, odnoszące się do wypłaty dotacji dla 

Klubu Dziecięcego „Dziupla Wiewiórki” oraz Niepublicznego Żłobka „Wesoła Gromadka” 

wynikały z treści zawartych z tymi podmiotami umów i aneksów „pomimo braku 

szczegółowych regulacji ustawowych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych”. W tym 

kontekście zarzuty związane z brakiem uwzględnienia przy dokonanej identyfikacji 

nieprawidłowości „zmienionych reguł wynikających z wprowadzonego w Polsce stanu 

zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii” są bezzasadne, skoro sama jednostka 

takich reguł ustawowych wskazać nie może.  

Odnosząc się do zarzutów i twierdzeń w tym zakresie stwierdzić należy, iż stosownie 

do art. 60 ust. 1 i 2 uodz 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. 

Uchwałą nr LXIII/614/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek lub klub dziecięcy w Gminie Kędzierzyn-Koźle (Dz.Urz. 

Województwa Opolskiego z 2018 r., poz. 3143), stanowiącej akt prawa miejscowego, 

ustalono wysokość dotacji w odniesieniu na „każde dziecko objęte opieką” (§ 1 ww. 

uchwały).  

Przepis art. 60 ust. 1 uodz wyraźnie stanowi, że dotacja przysługuje na każde dziecko 

objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego. Określenie „dziecko objęte opieką”, zawarte w 
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omawianym przepisie, należy rozumieć jako dziecko przyjęte do placówki, a nie faktycznie w 

niej przebywające (zob. np. wyrok WSA w Gliwicach z 22 maja 2018 r., I SA/Gl 331/18, 

LEX nr 2501907, wyrok WSA w Gdańsku z 8 stycznia 2015 r., I SA/Gd 1290/14, LEX nr 

1667424; analogicznie wyrok WSA w Poznaniu z 13 października 2011 r., I SA/Po 613/11, 

LEX nr 1085014; wyrok WSA w Krakowie z 5 lipca 2013 r., I SA/Kr 211/13, LEX nr 

1342556; wyrok NSA z 5 lutego 2014 r., II GSK 1871/12, LEX nr 1450704). Przywołane w 

tym zakresie orzecznictwo, wbrew twierdzeniem wnoszącego zastrzeżenia, pozostaje nadal 

aktualne z uwagi na brak przepisów zmieniających wskazane regulacje w związku z 

obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii. 

Należy zwrócić uwagę, iż uchwała organu stanowiącego nr LXIII/614/18 Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2018 r. zawierająca przepisy odnoszące się do 

regulowanej ustawowo opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie była przedmiotem 

rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, jak też wskazania 

nieistotnego naruszenia prawa. W związku z tym w tym zakresie postanowienia dokonane 

przez organ stanowiący oparte o ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 są zgodne z 

prawem.  

Kluczowe w przedmiotowej sprawie pozostaje zatem wykonanie przedmiotowej 

uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przez organ wykonawczy (zgodnie z dyspozycją 

zawartą w § 6 cyt. uchwały) i wskazywane przez wnoszącego zastrzeżenia uprawnienie do 

kształtowania stosunku dotacyjnego, nie na podstawie ustawy i uchwały Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle, ale w drodze postanowień umownych w związku z opisaną w 

zastrzeżeniach sytuacją faktyczną.  

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie 

zawarte przez Miasto Kędzierzyn-Koźle umowy z beneficjentami odnosiły się do przyznania 

dotacji na każde dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego natomiast aneksami 

do przedmiotowych umów dodatkowo postanowiono, iż ograniczeniu będą podlegały dotacje 

za miesiąc kwiecień , tj. w wysokości 60 % w związku z zawieszeniem działalności żłobków i 

przedszkoli. Niewątpliwie zatem zakres postanowień umownych zawężał w istotny sposób 

pojęcie wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jak też pojęcie 

wynikające z uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, poprzez odniesienie uprawnienia do 

udzielenia dotacji nie do dziecka objętego opieką ale do dziecka uczęszczającego, a w dalszej 

kolejności zmniejszenie podstawy udzielania dotacji nie w drodze aktu prawa miejscowego 

ale w drodze umowy. 

W tym zakresie kształtowanie postanowień umownych a zatem umów zawartych z 
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beneficjentami dotacji celowych w opozycji do powszechnie obowiązujących aktów 

prawnych, w tym aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze organów, które je 

ustanowiły, nie znajduje uzasadnienia prawnego. Należy zauważyć, iż swoboda kontraktowa 

w przypadku prawa publicznego w tym prawa finansowego doznaje istotnego ograniczenia 

poprzez obowiązujące przepisy.  

Za przyjęciem przez ustawodawcę takiego rozumienia określenia „dziecko objęte 

opieką” przemawia m.in. brzmienie art. 3a ust. 1 uodz, w którym określone zostały dane, 

które musi przedstawić rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie 

dziecięcym albo przez dziennego opiekuna. W przepisie tym chodzi niewątpliwie o przyjęcie 

dziecka do placówki (lub objęcie opieką przez dziennego opiekuna), a nie o zrealizowanie 

faktycznego pobytu dziecka w placówce. Jak słusznie wskazał Naczelny Sąd Administracyjny 

w wyroku z dnia 14 listopada 2017 r. sygn. akt II GSK 573/16 (LEX nr 2424767) również w 

uzasadnieniu projektu ustawy o opiece znalazło się sformułowanie, że „obecnie 

instytucjonalną opieką nad dziećmi jest objętych niecałe 2 % dzieci w wieku 0 - 3 lata.”, z 

którego to sformułowania wynika, że przez objęcie opieką ustawodawca rozumie przyjęcie 

dziecka do placówki, a nie jego faktyczny w niej pobyt. 

Odnosząc powyższe do rodzaju dotacji określonych w art. 60 uodz w powiązaniu 

z przywoływanymi przez wnoszącego zastrzeżenia art. 127 ufp, 220 ufp oraz art. 10 uodz 

wskazać należy, iż rodzaj dotacji związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 określony został już 

w powoływanym przepisie. Dotacja ta jest zatem zgodnie z ustawowym wskazaniem dotacją 

celową. Zakres dotacji celowej, uwzględniając normy wynikające z art. 126 ufp i 127 ufp 

wiązać należy z realizacją i zakresem zadania publicznego, które na mocy postanowień 

ustawowych może zostać powierzone określonym podmiotom i finansowane w prawnej, 

szczególnej formie wydatku publicznego jakim jest dotacja udzielona z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Pominąć należy w tym zakresie wpływ przepisu art. 220 ufp na 

zakres prowadzonych rozważań z uwagi na fakt, iż dotyczy on regulacji związanej z 

udzieleniem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przy czym 

prawną formą przekazania środków w tym przypadku jest dotacja celowa, a zatem nie jest 

związany z przedmiotem sprawy. 

Analizując zakres zadań żłobka czy też klubu dziecięcego w art. 10 uodz zwrócić 

należy z kolei uwagę, iż wskazany przepis zawiera otwarty katalog zadań, do którego należy 

w szczególności:  

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 

domowych; 
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2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka; 

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Określenie przez ustawodawcę zadań w katalogu otwartym poprzez użycie sformułowania 

„w szczególności” wskazuje, iż podstawową regułą wykładni związanej z rodzajem zadań 

finansowanych poprzez dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest 

pojęcie wyjaśnionej już wyżej „opieki” nad dzieckiem w wieku do lat 3. Finansowaniu lub 

dofinansowywaniu zadań publicznych realizowanych przez podmioty inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego podlega zatem realizowana przez te podmioty opieka nad dziećmi 

do lat 3 a formą przekazania środków publicznych na tak określone zadanie, cel jest dotacja 

celowa, o której mowa w art. 60 uodz. 

W związku z powyższym wniosek pokontrolny sformułowany w pkt 4 wystąpienia 

pokontrolnego należy uznać za prawidłowy i zasadny w świetle stanu faktycznego ustalonego 

podczas czynności kontrolnych. 

W tym stanie na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium oddaliło zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  
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