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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała Nr 8/11/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 91 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze 

zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

Uchwały Nr XXXV/354/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r.  

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

kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce w części § 2 ust. 1 pkt 1 z powodu naruszenia  

art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 75 ze zm.) w związku z art. 220 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 lutego 2022 r. doręczono uchwałę 

Nr XXXV/354/22 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

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

dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce, 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 w Głubczycach wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia: 

(…) 

§ 2. 1. Dotacji udziela się na podstawie pisemnego wniosku, zawierającego następujące 

informacje: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

2) dzienny czas pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego; 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

(…). 

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 
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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 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.  

Rada Miejska w Głubczycach wykroczyła poza granice delegacji ustawowej określając 

w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały wymóg dołączenia do wniosku przez podmiot prowadzący na 

obszarze Gminy Głubczyce żłobek lub klub dziecięcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Kolegium wskazuje, że zgodnie z art. 27 ustawy  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego. W związku z tym określony przez Radę 

Miejską w Głubczycach wymóg dołączenia odpowiedniego zaświadczenia do wniosku  

o udzielenie dotacji w sposób oczywisty wykracza poza upoważnienie ustawowe art. 60 ust. 2 

cyt. ustawy z uwagi na brzmienie art. 220 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organ administracji publicznej nie 

może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, 

jeżeli możliwe są one do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego 

ewidencji, rejestrów lub innych danych. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów 

administracyjnych w toku postępowania uchwałodawczego organ nie stosuje przepisów k.p.a., 

ale przyjmowane w prawie miejscowym regulacje muszą już uwzględniać zasady regulujące 

wzajemne stosunki administracji publicznej i poszczególnych osób fizycznych czy prawnych 

(zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt I OSK 

2257/14). 

 

Kolegium stwierdza, że wskazane postanowienia uchwały Nr XXXV/354/22 Rady 

Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Głubczyce w sposób istotny naruszają art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 220 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego. 
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 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 

 

     Grzegorz Czarnocki  
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