
 

 

UCHWAŁA NR 6/437/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 23 marca 2016 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 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

postanowień uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 

prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystywania, w części dotyczącej: 

- § 5 ust. 1 pkt 1, 5, 6 w części obejmującej wyrażenie: „z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje 

się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk”; 

- § 5 ust. 2-4 w części obejmującej wyrażenie: „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.”; 

- § 7 ust. 7 w części obejmującej zdanie: „Protokół kontroli zawiera w szczególności dane dotyczące 

terminu kontroli, miejsca przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających 

kontrolę, podstawę prawną, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne 

zalecenia, podpisy osób kontrolujących oraz osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 

kontrolowanego podmiotu.” 

Uzasadnienie 

Uchwałą Nr XVII/117/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. (doręczoną tutejszej Izbie w dniu 2 marca 2016 r.) 

Rada Miasta i Gminy Buk powołując się na przepisy art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 

oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156, z późn. zm.), podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie 

publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i 

innych form wychowania przedszkolnego- prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania oraz 

wykorzystywania. 

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym, zawiadomiła Przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w 

odniesieniu do uchwały Nr XVII/117/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., wyznaczając równocześnie termin 

rozpatrzenia sprawy na dzień 23 marca 2016 roku. 
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Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło co następuje. 

Przepisy art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowią, iż 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których 

mowa odpowiednio: w ust. 2-3b art. 80, w ust. 1a 1c i 2-3b art. 90, a także tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania 

dotacji, zakres danych, które powinny się być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Wykonując dyspozycje w/w przepisów, w dniu 23 lutego 2016 r. Rada Miasta i Gminy Buk podjęła 

uchwałę Nr XVII/117/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i 

niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego- prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania oraz wykorzystywania. 

W postanowieniu § 5 badanej uchwały Rada Miasta i Gminy określiła podstawy udzielania dotacji dla 

poszczególnych rodzajów jednostek oświatowych, z rozróżnieniem podstawy udzielania dotacji na uczniów 

niepełnosprawnych i tak: 

- w ust. 1 pkt 1 uchwaliła iż: „w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – kwota równa 50% wydatków 

bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i 

Gminę Buk pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk”, 

- w ust. 1 pkt 5 uchwaliła iż: „w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w 

art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty – kwota równa 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Buk 

wydatków bieżących w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk w przeliczeniu na jednego 

ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk”, 

- w ust. 1 pkt 6 uchwaliła iż: „w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty – kwota równa 40% wydatków 

bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę 

Buk pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk”, 

- w ust. 2 uchwaliła iż: „Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta i Gminy Buk 

dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.”, 

- w ust. 3 uchwaliła iż: „Niepubliczne przedszkola określone w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty 

otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Buk dotację na każdego ucznia w wysokości określonej w tym art., z 

tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i Gminę Buk.”, 

- w ust. 4 uchwaliła iż: „Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art.90 ust. 1c 

ustawy o systemie oświaty otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Buk dotację na każdego ucznia w 

wysokości określonej w tym art., z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk.”. 

Kolegium Izby wskazuje, że rada gminy, stanowiąc akty prawa miejscowego, związana jest granicami 

upoważnień zawartych w ustawach stanowiących podstawę działalności prawotwórczej tych organów. 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego na 
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podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Treść tego przepisu wskazuje, że podstawą 

prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest wyraźne upoważnienie zawarte w ustawie. Podobnie jak 

w przypadku upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, przepis ustawy ustanawiający 

upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może 

prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni 

celowościowej. Organ władzy wykonawczej wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w 

upoważnieniu ustawowym jest zatem obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest 

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

poza zakres upoważnienia ustawowego. 

Wzorcem normatywnym wyznaczającym granice materialne, procesowe i kompetencyjne dla stanowienia 

prawa miejscowego w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych są 

przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty stanowi, że osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w 

przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

W świetle art. 90 ust. 2b ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o 

których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w 

budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w 

przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 

za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne 

przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, niespełniających warunków, o których mowa w 

ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w 

przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba 

prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania 

dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielania dotacji. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy przedszkola publiczne, niewymienione w art. 79, otrzymują na 

każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 

jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1b ustawy niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na 

każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 2889



1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę, 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli 

publicznych, 

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w 

oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2, 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 11, 

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a – z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

Na mocy art. 90 ust. 1c niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać dotację 

z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 

50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, jeżeli ta inna forma: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez gminę, 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b, 

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w 

rozdziale 2 a - z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy, w ocenie Kolegium za niezgodne z prawem należy 

uznać w § 5 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 wyrażenie: „z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk” oraz w § 5 ust. 2-4 wyrażenie: „z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Buk”. 

Przyjęte przez Radę Miasta i Gminy Buk rozwiązanie w zakresie ustalenia wielkości dotacji na ucznia 

niepełnosprawnego dla poszczególnych podmiotów (o których mowa odpowiednio w art. 80 ust. 2 i 2b oraz 

art. 90 ust. 1b, 1c, 2b i 2d ustawy o systemie oświaty) nie gwarantuje, zdaniem Kolegium, że dotacja na 

ucznia niepełnosprawnego w każdym przypadku będzie co najmniej równa dotacji na ucznia 

pełnosprawnego. Może się bowiem zdarzyć, że wielkość dotacji na ucznia niepełnosprawnego, ustalona w 

oparciu o odpowiednik kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej, będzie niższa niż wielkość dotacji dla pozostałych uczniów (nie niepełnosprawnych) ustalona w 

oparciu o wydatki bieżące przewidziane/ponoszone przez Miasto i Gminę Buk. 

Ustawodawca, poprzez zawarcie w przepisach art. 80 ust. 2 i art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie 

oświaty, zwrotu „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego” oraz w przepisach art. 80 ust. 2b i art. 90 ust. 2b i 2d ustawy zwrotu „z 

tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę”, użytego po 

wcześniejszym wskazaniu wielkości dotacji bądź minimalnego wskaźnika wielkości dotacji -odnoszących 
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się zawsze do wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub w 

przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę wydatków bieżących 

ponoszonych przez najbliższą gminę - chciał zagwarantować dofinansowanie na ucznia niepełnosprawnego 

na poziomie przewidzianym w części oświatowej subwencji ogólnej, w sytuacji gdyby wielkość dotacji 

ustalona przez organ stanowiący była niższa, niż ta, która została ustalona w subwencji. 

Podobne stanowisko (w ostatnim czasie) znajduje odzwierciedlenie w doktrynie, rozstrzygnięciach 

organów nadzoru, a – co najważniejsze – w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide np. wyrok WSA 

w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1305/15). 

W postanowieniu § 7 badanej uchwały Rada uregulowała tryb i zakres kontroli prawidłowości pobierania 

i wykorzystywania dotacji. W ust. 7 zamieściła postanowienie, że „Protokół kontroli zawiera w 

szczególności dane dotyczące terminu kontroli, miejsca przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających kontrolę, podstawę prawną, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz 

ewentualne zalecenia, podpisy osób kontrolujących oraz osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 

kontrolowanego podmiotu.”. 

W ocenie Kolegium Izby regulacje dotyczące zawartości protokołu kontroli nie mieszczą się w pojęciach 

„tryb” i „zakres” kontroli, a zatem stanowienie w ww. zakresie nie znajduje podstawy w kompetencjach 

przyznanych radzie gminy w art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Kolegium stwierdza, że zakres uprawnień podmiotu kontrolującego, a tym samym pośrednio obowiązków 

podmiotu kontrolowanego został uregulowany przez ustawodawcę m.in. w art. 80 ust. 3e-3g oraz art. 90 ust. 

3e-3g ustawy o systemie oświaty, gdzie określono, iż organy jednostek samorządu terytorialnego mogą 

kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu 

tych jednostek oraz osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół, 

placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji 

przebiegu nauczania oraz mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. W literaturze 

wskazuje się, że „tryb kontroli” należy rozumieć ściśle jako uszczegółowienie w/w norm ustawy (czyli 

norm o charakterze technicznym) poprzez precyzyjne określenie w jaki sposób i w jakich formach będzie 

prowadzona kontrola. Natomiast „zakres kontroli” to wg literatury „wyszczególnienie danych i elementów 

gospodarki finansowej beneficjentów dotacji, które organom samorządowym będzie wolno badać” (por. M. 

Plich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, 2012). Zatem stanowienie w zakresie odnoszącym się 

do zawartości protokołu kontroli nie znajduje podstawy w kompetencjach przyznanych radzie gminy w art. 

80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyżej powołanym wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I 

SA/Po 1305/15), gdzie Sąd stwierdził, że „zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok 

NSA z 8 maja 2013 r. sygn. akt II GSK 299/12, LEX nr 1328496), przepis ustawy ustanawiający 

upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może 

prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni 

celowościowej. Organ samorządu terytorialnego wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w 

upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest 

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

zakres upoważnienia ustawowego”. 

Mając powyższe na względzie Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

 

Przewodnicząca  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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