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Szanowny Pan 

Paweł  Liszka 

Przewodniczący Rady 

Miasta Nowy Targ 

W załączeniu przesy łamy uchwałę  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie Nr KI-411/93/14 z dnia 9 kwietnia 2014 roku. 

Informujemy również , że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2014 roku postanowi ło umorzyć  postępowanie wszczęte 

w dniu 26 marca 2014 roku o stwierdzenie niewa żności uchwały Nr XLI/343/2014 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wysoko ści i zasad ustalania 

w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadz ących żłobki lub kluby dziecięce 

na obszarze miasta Nowy Targ oraz Nr XLI/347/2014 w sprawie zmiany uchwa ły 

Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, 

szkół  podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkó ł  publicznych prowadzonych 

na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne lub prawne inne ni ż  jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid łowości ich wykorzystania. 

Otrzymuj ą : 
1. Adresat, 
2. Burmistrz Miasta Nowy Targ, 
3. a/a. -T 



UCHWAŁA NR M-411/98/14 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

znak sprawy: KI-43-114/17/14 

Kolegium Izby dzia łaj ąc na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) 

orze ka 

o stwierdzeniu nieważności uchwaly Nr XLL"343/2014 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wysoko ści i zasad ustalania w 2014 r. dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żiobki lub kluby dzieci ęce na obszarze 

Miasta Nowy Targ. 

UZASADNIENIE 

Uchwała Nr XLI/343/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 r. 
w sprawie wysoko ści i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Nowy Targ wp łynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - Zespo łu Zamiejscowego 
w Nowym Sączu w dniu 10 marca 2014 roku. 

Uchwała została podj ęta na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó źn. 
zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie ćmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457). 

Analizując treść  przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie stwierdzi ło, że Rada Miasta Nowy Targ okre ślając 
wysokość  i zasady ustalania dotacji dla podmiotów prowadz ących żłobki lub kluby 
dziecięce wprowadzi ła wymóg zapewnienia opieki nad dzie ćmi w wymiarze 
nie mniejszym niż  8 godzin dziennie ( żłobki - 1 uchwały) oraz w wymiarze 
nie mniejszym niż  3 godziny dziennie (kluby dzieci ęce - 2 uchwały). Art. 12 ustawy 
o opiece nad dzie ćmi do lat 3 okre śla maksymalny wymiar opieki nad dzie ćmi 
- do 10 godzin dziennie wzgl ędem każdego dziecka w żłobku oraz do 5 godzin 
dziennie w klubie dzieci ęcym. Natomiast przepisy art. 60 ust. 1 ustawy okre ś lają , że 
podmioty prowadzące żłobek lub klub dzieci ęcy mogą  otrzymać  na każde dziecko 



obj ęte opieką  dotacj ę  celową  z budżetu gminy, co wyklucza możliwość  wprowadzania 
przez radę  postanowień, uzależniaj ących dotowanie od wymiaru czasu opieki. 
Niedopuszczalnym jest równie ż  różnicowanie wysoko ści dotacji w zależności 
od miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych dzieci obj ętych opieką  
(§ 1 i § 2 uchwały). Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku 
Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2013 r. 
(sygn. akt: I SA/Kr 211/13). 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdzi ło również , 
że Rada Miasta Nowy Targ w przedmiotowej uchwale nie ustali ła zasad rozliczania 
dotacji, do czego jest zobowi ązana przepisami art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3. Natomiast w * 8 uchwały Rada Miasta postanowi ła, że szczegółowy 
zakres praw i obowi ązków podmiotu prowadz ącego żłobek lub klub dziecięcy Gminy 
Miasto Nowy Targ w zakresie udzielania oraz rozliczenia dotacji okre ś lać  będzie 
umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wskazanymi stronami. 

Uznaj ąc, że wskazane powyżej nieprawidłowości noszą  znamiona istotnego 
naruszenia prawa uniemożliwiaj ącego pozostawienie uchwa ły w obiegu prawnym, 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 
26 marca 2014 roku postanowi ło wszcząć  postępowanie o stwierdzenie niewa żności 
uchwały Nr XLI/343/2014. Jednocze śnie Kolegium Izby powiadomi ło Radę  Miasta 
Nowy Targ o terminie ponownego rozpatrywania sprawy i o mo żliwości 
uczestniczenia w posiedzeniu Kolegium upowa żnionych przedstawicieli Rady. 

Ponieważ  Rada Miasta Nowy Targ w wyznaczonym terminie nie usun ęła 
wskazanych nieprawidłowości, nie skorzysta ła również  z możliwości złożenia 
wyjaśnień  - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowi ło jak 
w sentencji niniejszej uchwa ły. 

Niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego - zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o og łaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z pó źn. zm.). 

POUCZENIE 

Na niniejszą  uchwałę  przysługuje skarga do Wojewódzkiego S ądu 
Administracyjnego w Krakowie. Skarg ę  tę  należy wnieść  w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić  za po średnictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkwej w Krakowie. 
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