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UCHWAŁA NR 48/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 6 marca 2019 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających
dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego Gminy Brzeźnica, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.).
Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Brzeźnica podjęła uchwałę Nr IV/20/2018 w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Brzeźnica, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 7 lutego
2019 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
Uchwała będąca przedmiotem badania Kolegium Izby stanowi akt prawa miejscowego. Akty prawa
miejscowego mają charakter prawotwórczy i są wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego.
Uprawnienie do ich stanowienia musi wynikać z przepisu szczególnego (wyrok TK z dnia 25 maja 1998 r.
sygn. akt U 19/97, wyrok NSA z dnia 19 października 2007 r. sygn. akt I OSK 1288/07, wyrok WSA
w Warszawie z dnia 30 września 2005 r. sygn. akt I SA/Wa 1354/05). Tego rodzaju akty nie mają samoistnego
charakteru, bowiem ich istnienie zależy od odpowiedniego umocowania określonego w ustawie. Są one
pochodne w stosunku do ustaw, mają uzupełniający i po części wykonawczy charakter. Ustawodawca,
formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania
wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym. Celem aktów
prawa miejscowego jest nie tylko wykonanie ustawy, ale również jej uzupełnienie i rozwinięcie w obszarach
zawartych w upoważnieniu. O ich legalności decyduje zarówno formalna zgodność z ustawą, jak
i nieprzekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego do ich ustanowienia. Zakres upoważnienia wyznacza
granice działalności prawotwórczej właściwego organu i wpływa na treść tworzonego prawa. Każde
wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia stanowi naruszenie normy upoważniającej i zarazem
konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.
Jako podstawa podjęcia badanej uchwały powołane zostały przepisy art. 60 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.). Zgodnie z tymi
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przepisami prawa 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. W uchwale, o której
mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na
dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.
Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały Rada Gminy ustaliła wysokość dotacji celowej na dofinansowanie pobytu
każdego dziecka zamieszkałego na terenie gminy Brzeźnica dla podmiotów niepublicznych prowadzących
żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Brzeźnica, w tym w wysokości 100 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w żłobku
oraz 50 zł miesięcznie na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. Jak wynika z zapisów uchwały Rada
Gminy postanowiła objąć dotowaniem podmioty niepubliczne zarówno prowadzące żłobki, kluby dziecięce,
jak również zatrudniające dziennych opiekunów, jednakże nie ustaliła wysokości dotacji dla podmiotów
zatrudniających dziennych opiekunów. Zatem nie jest wiadome, jaka kwota miesięcznie na dziecko przysługuje
tej kategorii podmiotów. Akty prawa miejscowego, a takim aktem jest uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy
Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r., winny być redagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla
adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. W ocenie Kolegium Izby stanowi to
naruszenie art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 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 Gminy Brzeźnica nie wypełniła wyżej wskazanego
upoważnienia ustawowego, ponieważ nie określiła zasad rozliczania dotacji. Rozliczanie dotacji to zgodnie ze
stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wyrażonym w wyroku z dnia 30 sierpnia
2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 4/11 ( www.orzeczenia-nsa.pl ), czynności z zakresu
księgowości i rachunkowości o charakterze materialno-technicznym, mające na celu uzyskanie informacji
o spełnieniu podstawowego kryterium udzielenia dotacji. Organ stanowiący Gminy winien był ustalić zasady
w powyższym zakresie, tak, aby beneficjent dotacji znał swoje powinności przy rozliczaniu dotacji.
Rada Gminy Brzeźnicy określiła ponadto, że:
„§ 4. Ustala się następujące zasady ustalania wysokości dotacji: Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc
ustala się na podstawie miesięcznej informacji podanej przez gminę na terenie której działają podmioty
o których mowa w § 2, stanowiącej iloczyn liczby dzieci i miesięcznych kwot, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 5. Szczegółowe warunki i zasady udzielania dotacji oraz jej rozliczenia określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Brzeźnica, a gminą na terenie której działają podmioty o których
mowa w § 2.
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zawierania porozumień w sprawie finansowania
zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu Gminy Brzeźnica,
o których mowa w art. 60a z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(tj. Dz. U. 2018.603).”,
Powyższe regulacje wykraczają poza upoważnienie ustawowe określone w art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3. Rada Gminy Brzeźnica uprawniona była wyłącznie do określenia wysokości dotacji,
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorii dzieci,
na które przyznawana jest dotacja. Kolegium wskazuje na treść art. 60a ww. ustawy, zgodnie z którym gminy,
powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej
w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub
województwa.
Akt prawa miejscowego jest aktem prawa powszechnego, ale tylko na obszarze działania orgnu, który
go wydał. Orzecznictwo sądów administracyjnych jednoznacznie wskazuje, iż modyfikacja i uzupełnienie
regulacji ustawowych przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami poprawnej legislacji. Akty prawa
miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne
z nimi (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2001 r., sygn. akt IV SA 385/99).
Powtórzenie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne, gdyż
trzeba się liczyć z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go
powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy (wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Wr
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518/11). W konsekwencji, za wadliwe pod względem prawnym należy uznać nie tylko te ustalenia uchwały,
które naruszają konkretne przepisy prawa, ale także te, które są wynikiem nadużycia uprawnień
przysługujących gminie. W takim kontekście zjawisko uzupełniania, powtarzania i modyfikacji w aktach
prawnych przepisów zawartych w aktach hierarchicznie wyższych należy uznać za istotnie naruszające prawo.
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. Organom administracji publicznej wolno bowiem, w przeciwieństwie do obywateli podejmować
tylko takie działania, do których mają ustawowe upoważnienie, nie zaś podejmować wszelkie działania, które
nie zostały zakazane przez prawo. W wyroku z dnia 12 maja 2010 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I
OSK 672/10 Naczelny Sąd Administracyjny (odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
25 maja 1998 r., sygn. U/19/97, OTK ZU nr 4/1998 r. poz. 48, s. 262) zwrócił uwagę na to, że 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 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 (LEX
nr 595462). Podobnie w wyroku z dnia 05 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Kr 211/13
(LEX nr 1342556) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyraził pogląd, iż naczelną zasadą prawa
administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być
interpretowane w sposób ścisły, literalny; niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej
przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze uznało, iż stwierdzone nieprawidłowości posiadają charakter istotnego
naruszenia prawa, a przedmiotowa uchwała nie może pozostać w obrocie prawnym.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo wniesienia skargi za
pośrednictwem tutejszego Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

