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Poznań, dnia 4 marca 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-I.4131.1.135.2021.17

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) 

orzekam
nieważność uchwały nr XXXIX/330/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert – ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie
W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXXIX/330/21 

w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, dalej: "uchwała". Regulamin otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria 
wyboru ofert stanowią załącznik do uchwały, dalej: "Regulamin".    

Uchwałę podjęto na podstawie „art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), w związku z art. 22 ust. 3 ustawy 
z dnia 27  października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 i 278)”. 

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 4 lutego 2021 r. 
Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co 

następuje:
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), dalej: „Konstytucja RP”, organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa 
w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy 
działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami 
prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi 
procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn akt III 
SA/Łd 564/08; wyrok NSA oz. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn akt. II SA/Wr 
364/98).    
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W myśl art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego wydają akty prawa miejscowego 
obowiązujące na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie. Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713, ze zm.),  dalej: „SamGminU”, gminie przysługuje 
na podstawie upoważnień ustawowych prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 
obowiązujących na obszarze gminy. 

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029, ze zm.), dalej: „u.f.z.o.”, dotację o której mowa 
w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1, przyznaje się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.). 

Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze 
uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania 
przedszkolnego. Regulamin określa w szczególności: 
1) przewidywany okres, w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania 
przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, z tym że wskazane jest 
aby okres ten umożliwiał uczniowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do 
czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego; 
2) miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu 
korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, o których 
mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 (art. 22 ust. 3 u.f.z.o.).

Uregulowanie powyższych kwestii wyznacza minimalny, niezbędny zakres przedmiotowy 
uchwały. Brak któregokolwiek ze wskazanych elementów oznacza niewypełnienie przez 
prawodawcę miejscowego zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym, co skutkuje 
istotnym naruszeniem prawa.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru wskazuje, że Rada Miejska w Mosinie przyjmując 
przedmiotowy Regulamin nie wypełniła w całości dyspozycji art. 22 ust. 3 u.f.z.o., bowiem 
Regulamin ten nie zawiera dwóch obligatoryjnych elementów, tj. przewidywanego okresu, 
w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania przedszkolnego, o których mowa 
w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, oraz nie określa miejsc, w których uczniowie będą 
kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego 
w placówkach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17 ust. 1, 
art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji RP wymaga, żeby materia 
regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała 
zakresu tego upoważnienia. Organ stanowiący jest zobowiązany zarówno do pełnej realizacji 
zawartego w delegacji ustawowej upoważnienia, jak i do ścisłego przestrzegania zakresu delegacji 
ustawowej. Zarówno brak pełnej realizacji delegacji ustawowej, jak i jej przekroczenie 
w uchwale podjętej przez radę gminy stanowi istotne naruszenie prawa.
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Brak w treści uchwały ww. zapisów powoduje, że przedmiotowa uchwała nie może zostać uznana 
za wyczerpującą realizację kompetencji przyznanej radzie gminy mocą art. 22 ust. 3 u.f.z.o., co 
pociąga za sobą konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji. 

Pouczenie
1. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego 
doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
Rada Miejska w Mosinie
Burmistrz Gminy Mosina
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