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UCHWAŁA NR 266/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 24 lipca 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały nr XXIV/170/2013
Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, stwierdza:
1. nieważność § 4 ust. 4 badanej uchwały - z powodu naruszenia przepisu art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 90 ust. 2c, ust. 2e w związku z art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2576 ze zm.),
art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.;
2. nieważność § 4 ust. 6 oraz ust. 7 badanej uchwały – z powodu naruszenia art. 251 ust. 1 i ust. 3,
art. 252 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w związku
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
3. nieważność § 13 badanej uchwały - z powodu naruszenia art. 90 ust. 2b i ust. 2d w związku
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
4. nieważność § 4 ust. 3 badanej uchwały – z powodu naruszenia art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja RP, art. 90 ust. 4, art. 90 ust. 3e i ust. 3f ustawy o systemie oświaty;
5. nieważność załącznika nr 1 badanej uchwały „wniosek o udzielenie dotacji oświatowej” w zakresie
sformułowania „niniejszym zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów” - z powodu naruszenia art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP, art. 90 ust. 2b, ust. 2d
i ust. 3c w związku z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
6. nieważność załącznika nr 2 do badanej uchwały „informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów”
w zakresie pkt 3 dotyczącego „imiennego wykazu wychowanków spoza terenu Gminy Zwierzyn” oraz
załącznika nr 3 do badanej uchwały „ rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Zwierzyn”
w zakresie pkt 8 „faktyczna liczba uczniów przedszkoli spoza terenu Gminy Zwierzyn” - z powodu naruszenia
art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP, art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
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Uzasadnienie
Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy
Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 12 lipca 2013r.
Oceniając zgodność przedmiotowej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze stwierdza, że:
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wynika zatem z tej normy prawnej, że każde działanie
organu władzy publicznej, do których należą bez wątpienia organy jednostek samorządu terytorialnego winno
mieć umocowanie w przepisach prawa zarówno formalnych jak i materialnych upoważniających do podjęcia
danego aktu prawnego.
W świetle normy prawnej określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz
termin i sposób rozliczenia dotacji.
Zgodnie z art. 90 ust. 2b ww. ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia
w wysokości nie niższej 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu
do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego.
Na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty osoba prowadząca wychowanie przedszkolne
w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 tej ustawy, 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, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda
organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego.
W § 4 ust. 4 badanej uchwały organ stanowiący postanowił, iż „poprawnie sporządzone rozliczenie
z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu
rozliczenia”. Takie sformułowania uchwały naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie cytowane
w sentencji niniejszej uchwały, ponieważ zarówno przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty jak i normy
prawne zawarte w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych nie przewidują możliwości prawnej
zatwierdzania przez organ dotujący rozliczenia wykorzystanej dotacji. Ponadto sformułowanie „poprawnie
sporządzone” jest terminem pozaustawowym, nieprecyzyjnym, nie definiującym w żaden sposób co oznacza
poprawnie sporządzone rozliczenie.
W § 4 ust. 6 i ust. 7 badanej uchwały Rada Gminy Zwierzyn postanowiła, iż: „ nadpłacona dotacja zaliczana
będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji” oraz
„w przypadku likwidacji placówki osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 zobowiązana jest do
zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 3 miesięcy od likwidacji”. Takie postanowienia badanej uchwały
naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie. Zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych
dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub umowie
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międzynarodowej wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej
ustawie lub umowie międzynarodowej. Dotacja ta, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ma
charakter roczny, a kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do właściwego budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Zgodnie bowiem z cyt. wyżej przepisem dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej
jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku natomiast, gdy termin wykorzystania
jest krótszy niż rok budżetowy niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Wykorzystanie dotacji
następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo
w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie
następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.
Ustawodawca w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty upoważnił organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do ustalenia trybu rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem w szczególności zakresu danych, które
powinny być zawarte w rozliczeniu oraz terminu i sposobu rozliczenia tej dotacji.
W świetle art. 252 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności. Przy czym dotacjami pobranymi
w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub
finansowanie dotowanego zadania, natomiast dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy
prawnej. Ww. przepisów nie stosuje się wyłącznie wtedy jeżeli odrębne ustawy określają zasady i tryb zwrotu
dotacji (art. 253 ustawy o finansach publicznych).
W świetle powyższych uregulowań nie ma prawnej możliwości pomniejszania kwoty dotacji z roku
bieżącego o kwoty nadpłacone w roku ubiegłym, ponieważ według powołanych przepisów ustawy o finansach
publicznych dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, niewykorzystana do końca roku lub wykorzystana
niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w określonych
w tej ustawie terminach. Nie ma również prawnej możliwości zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie
3 miesięcy od likwidacji placówki.
Zgodnie z § 13 badanej uchwały „ podmioty, które rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć swoją działalność
na terenie Gminy Zwierzyn w trakcie roku budżetowego 2013 w zakresie prowadzenia przedszkola
niepublicznego lub innych form, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji w ciągu 15 dni od daty
wejścia w życie niniejszej uchwały”.
Zapis ww. § 13 badanej uchwały w sposób istotny narusza art. 90 ust. 4 w zw. z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a
i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności
podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, natomiast w myśl art. 90 ust. 2b
i ust. 2d tej ustawy dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów wykonania przedszkolnego przysługują
na każdego ucznia - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
Uregulowanie dodatkowych, w stosunku do terminu ustawowego, terminów składania wniosków
o udzielenie dotacji przez niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego wykracza poza
zakres kompetencji Rady Gminy Zwierzyn, wynikający z art. 90 ust. 4, w związku z cyt. wyżej art. 90 ust. 2b
i ust. 2d ustawy o systemie oświaty. Dotacje przyznawane przez gminę na podstawie art. 90 ustawy o systemie
oświaty mają charakter dotacji podmiotowych.
Obowiązkiem gminy jest udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, a dotacja przysługuje na każdego ucznia. Ratio legis przepisu art. 90 ust. 2b i 2d ustawy
o systemie oświaty wskazuje, że liczba uczniów podana we wniosku ma charakter informacyjny służący
zapewnieniu w budżecie roku przyszłego danej gminy środków na wypłatę dotacji. Jednakże ustawodawca
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nie dopuścił możliwości odstąpienia od wskazanego terminu podania planowanej liczby uczniów, jednocześnie
warunkując udzielenie dotacji od terminowego - nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji – podania tej liczby. Nie ma zatem prawnej możliwości udzielenia dotacji w tym samym
roku budżetowym, w którym powstała dana placówka na wniosek złożony w terminie 15 dni od daty wejścia
w życie badanej uchwały.
W § 4 ust. 3 uchwały organ stanowiący postanowił, iż „organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień
i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń”. Zgodnie z powołanym
wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa. Takie postanowienia uchwały wykraczają natomiast poza zakres ustawowego
upoważnienia określonego w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty do ustalania przez organ stanowiący
trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i ust. 2a- 3b tego artykułu oraz ustalania trybu
i zakresu kontroli ich prawidłowości ich wykorzystania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy
obliczania dotacji zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu
jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia tejże dotacji. Przepis ten nie upoważnia do żądania
dodatkowych wyjaśnień i dodatkowych danych ponad te zawarte we wniosku i rozliczeniu dotacji. Ponadto
w toku kontroli prawidłowości wykorzystania danej dotacji w świetle normy prawnej określonej w ust. 3f
art. 90 ustawy o systemie oświaty osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których
mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Organy te mogą także, w związku
z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki przetwarzać dane
osobowe uczniów i placówek (ust. 3g).
W załączniku nr 1 „wniosek o udzielenie dotacji oświatowej” do badanej uchwały Rada Gminy Zwierzyn
określiła, iż otrzymujący dotację złoży oświadczenie o treści: „ niniejszym zobowiązują się do comiesięcznego
składania informacji o aktualnej liczbie uczniów”.
Określenie ww. zobowiązania w formie oświadczenia narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.
Powyższy zapis w ocenie Kolegium Izby narusza dyspozycję art. 7 ustawy Konstytucja RP, zgodnie, z którym
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a więc podejmować mogą jedynie takie
działania do jakich mają wyraźne upoważnienie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Nałożenie
na podmiot otrzymujący dotację obowiązku oświadczenia do comiesięcznego składania informacji o aktualnej
liczbie uczniów nie ma umocowania na gruncie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym
art. 90 ustawy o systemie oświaty, który w żadnej normie prawnej takiego obowiązku nie reguluje. Ponadto
zgodnie z cyt. wyżej ust. 4 tego artykułu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wyłącznie
tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz
termin i sposób rozliczenia dotacji.
Nałożenie w załączniku nr 1 do badanej uchwały na podmioty otrzymujące dotację obowiązku złożenia
oświadczenia o treści wskazanej wyżej narusza w sposób istotny cyt. wyżej art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, gdyż podstawą udzielenia dotacji jest wyłącznie liczba uczniów (planowana lub faktyczna). Tym
bardziej, że ustawodawca wyraźnie określił ramy prawne w jakich może poruszać się organ stanowiący na
podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, co potwierdza między innymi Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 24 lutego 2010r. o sygnaturze ISA Bk/ 560/09 wskazując, że
cyt.: „w przepisie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ustawodawca przekazał organom stanowiącym
jednostek samorządu terytorialnego kompetencję do ustalenia trybu udzielania i rozliczania m.in. dotacji,
o których mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Z przywołanej regulacji prawnej wynika, że organy jednostek samorządu terytorialnego upoważnione zostały
jedynie do uszczegółowiania zasad przyznawania dotacji, poprzez określanie w sposób techniczny
przekazywania i rozliczania dotacji. Natomiast uchwała nie może modyfikować ustawowych zasad udzielania
tych dotacji, w tym zasady przyznawania dotacji na każdego ucznia”. Prawidłowość natomiast wykorzystania
dotacji (w tym prawidłowość danych ujmowanych we wniosku o dotację oraz składanie comiesięcznych
informacji o faktycznej liczbie uczniów) organ dotujący ustala w trybie kontroli przeprowadzanej na podstawie
art. 90 ust 3e ustawy o systemie oświaty w dotowanych placówkach oświatowych w zakresie wydatków
określonych w art. 90 ust. 3d tejże ustawy. W toku tej kontroli, zgodnie z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie
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oświaty organy, o których mowa w ust. 3e art. 90 tej ustawy, w związku z przeprowadzaniem kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki oświatowe mogą przetwarzać dane osobowe tych
szkół i placówek. Natomiast osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa
w ust. 3e ustawy o systemie oświaty mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej
przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania (ust. 3f). Dlatego też
żądanie zobowiązania w formie oświadczenia osoby otrzymującej dotację do comiesięcznego składania
informacji o aktualnej liczbie uczniów w świetle powyższego jest prawnie niedopuszczalne. Tym bardziej, że
dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3a ustawy o systemie oświaty są na podstawie art. 90 ust. 3c tej
ustawy przekazywane w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek placówki
oświatowej.
W załączniku nr 2 do badanej uchwały „informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów”,
w pkt 3 dotyczącym „imiennego wykazu wychowanków spoza terenu Gminy Zwierzyn” Rada Gminy
Zwierzyn ustaliła, że podmiot otrzymujący dotację ma wykazać imiennie wychowanków spoza terenu Gminy
Zwierzyn poprzez wskazanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu
gminy. Także w załącznika nr 3 do badanej uchwały „rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu
Gminy Zwierzyn”, w pkt 8 „faktyczna liczba uczniów przedszkoli spoza terenu Gminy Zwierzyn” podmiot
dotujący winien wskazać w poszczególnych miesiącach „liczbę wychowanków i nazwę gmin, z terenu których
pochodzą dzieci”. Takie sformułowania badanej uchwały naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym
zakresie.
W świetle bowiem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b
tego artykułu uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej przedszkole, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty
wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli
niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania
niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku
braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji,
gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji do wysokości równej 75 % wydatków bieżących stanowiących
w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego
ucznia. Regulacje prawne o podobnej treści ustawodawca zawarł również w odniesieniu do niepublicznej
formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d z art. 90 ustawy o systemie oświaty - w ustępie 2e
tego artykułu.
Cyt. wyżej zapis uchwały w sposób istotny narusza art. 90 ust. 2c i ust. 2e, w związku z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, gdyż Rada Gminy w Zwierzynie w przedmiotowych załącznikach nałożyła na podmiot
dotujący obowiązek wskazywania wychowanków spoza terenu gminy, natomiast w świetle cyt. wyżej
przepisów prawa podstawą udzielenia dotacji jest wyłącznie liczba uczniów (planowana lub faktyczna).
Natomiast w świetle art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie
realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
W związku z tym, działając na podstawie art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i ust. 2d oraz ust. 3d ustawy
o systemie oświaty organ dotujący nie jest uprawniony do nakładania obowiązku na podmiot dotowany
wskazywania imiennego wykazu wychowanków spoza terenu Gminy Zwierzyn (z podaniem imienia
i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu gminy).
Rozliczenie otrzymanej dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Zwierzyn również nie powinno
w świetle ww. przepisów ustawy o systemie oświaty zawierać rozliczenia faktycznej liczby uczniów
przedszkola spoza terenu Gminy Zwierzyn (z podaniem nazwy gmin, z terenu których pochodzą dzieci).
Obowiązek ustawowy, określony w art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, dotyczący pokrywania kosztów
dotacji udzielonej zgodnie z przepisami tej ustawy, nałożony na gminy, której mieszkańcem jest dany uczeń,
winien być zatem egzekwowany w trybie odmiennego postępowania, a nie na podstawie uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego, podjętej na podstawie art. 90 ust. 4 tejże ustawy. Organ dotujący posiada prawne
możliwości ustalenia liczby dzieci uczęszczających do danej placówki oświatowej spoza terenu danej gminy,
ponieważ w toku kontroli prawidłowości wykorzystania danej dotacji, w świetle normy prawnej określonej
w ust. 3f art. 90 ustawy o systemie oświaty ma prawo poprzez wyznaczone osoby upoważnione do
przeprowadzenia kontroli, do wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Organy te mogą także, w związku
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z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki przetwarzać dane
osobowe uczniów i placówek (ust. 3g).
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – służy prawo złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tutejszego
Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

