
 

 

UCHWAŁA NR 11/653/2018 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 24 kwietnia 2018 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 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

§ 4 ust. 3 uchwały Nr LV/525/2018 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód, jako 

podjętego sprzecznie z przepisami wskazanymi w uzasadnieniu do uchwały. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 4 kwietnia 2018 r., Rada Miejska Międzychodu, 

powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, art. 60 ust. 2 ustawy 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zadecydowała w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych 

opiekunów na obszarze Miasta i Gminy Międzychód. 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 

zawiadomiła przedstawicieli Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do ww. 

uchwały, wyznaczając jednocześnie termin rozpatrywania na dzień 24 kwietnia 2018 r. 

Rozpatrując sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. 

Stosownie do postanowień wynikających z normy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy. Właściwość rad gmin odnośnie stanowienia w sprawach dotacji dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów określa ustawa z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), która w art. 60 

przewiduje, że podmioty te oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy 

mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy 

(ust. 1) oraz, że 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 (ust. 2). 

Rada uchwalając uchwałę w § 4 ust. 3 postanowiła że: „Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku 

podlegają zwrotowi do budżetu gminy Międzychód w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego”. 

Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt II 

GSK 299/12, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt I SA/Po1305/15), przepis 

ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni 
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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 bowiem upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już uregulowane, ani też do wychodzenia 

poza zakres upoważnienia ustawowego. 

Postanowienie § 4 ust. 3 uchwały ustalające termin zwrotu przez beneficjenta niewykorzystanej kwoty 

otrzymanej dotacji nie znajduje oparcia w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, bowiem 

nie zawiera przepisów regulujących te kwestie, ani też nie zawiera upoważnienia do regulowania tej kwestii 

w drodze uchwały organu stanowiącego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby stwierdziło, że postanowienie § 4 ust. 3 przedmiotowej 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego obarczone jest istotną wadą prawną i nie powinno pozostawać 

w obrocie prawnym, co uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały w części określonej w sentencji 

uchwały. 

Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje, że zagadnienie zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji 

kompleksowo zostało uregulowane w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Także wskazać należy, że w postanowieniu § 4 ust. 4 uchwały Rada, 

w zakresie zasad zwrotu dotacji, odesłała do regulacji zawartych w ww. ustawie. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, jak w sentencji uchwały. 

  

 

Przewodnicząca Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

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

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
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