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UCHWAŁA NR 298/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 września 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 (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 6 września 2013r. - stwierdza:
1. nieważność § 2 ust. 3 uchwały o treści:” Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych inne niż
wymienione w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Rzepin dotację w wysokości równej
kwocie odpowiadającej 50% ustalonych w budżecie gminy Rzepin wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia - z powodu sprzeczności
z dyspozycją art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.),
2. nieważność § 3 ust. 1 lit. j uchwały o treści: „dane o planowanej liczbie uczniów spoza terenu gminy
Rzepin” - z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3. nieważność § 4 ust. 2 uchwały w części dotyczącej sformułowania cyt. „ oraz o liczbie uczniów spoza terenu
Gminy Rzepin” - z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
4. nieważność § 8 ust. 3 uchwały o treści: „Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że kwota udzielonej dotacji
była wyższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu
dotującego za rok udzielenia dotacji, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest na rzecz dotacji udzielanej
w nowym roku budżetowym” – z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.),
5. nieważność § 8 ust. 4 pkt 2 uchwały o treści „ nadwyżkę udzielonej dotacji organ prowadzący przedszkole
niepubliczne zwraca na konto organu w terminie do 31 marca roku w którym dokonano weryfikacji”
– z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. nieważność § 13 uchwały o treści „ Gmina Rzepin może żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność
z oryginałem dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji. Osoba prowadząca podmiot dotowany
zobowiązana jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania” – z powodu
sprzeczności z art. 90 ust. 3e i ust. 3f ustawy o systemie oświaty,
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7. nieważność załącznika nr 1 do uchwały – „Wniosek o Udzielenie Dotacji” w zakresie pkt 6 w części
dotyczącej sformułowania cyt. „w tym liczba dzieci spoza gminy Rzepin” - z powodu sprzeczności
z dyspozycją art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
8. nieważność załącznika nr 2 do uchwały – „Miesięczna Informacja o Liczbie uczniów” w zakresie pkt 4
w części dotyczącej sformułowania cyt. „ w tym liczba dzieci spoza gminy Rzepin” - z powodu sprzeczności
z dyspozycją art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
9. nieważność załącznika nr 3 do uchwały – „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę
Rzepin za okres od …do” w części dotyczącej pkt 7 – Oświadczenie osoby (osób) prowadzących szkołę o treści
cyt: „Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)” – z powodu sprzeczności z dyspozycją
art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
10. istotne naruszenie prawa polegające na tym, że, § 3 ust. 1 lit. i uchwały w części dotyczącej sformułowania
o treści: „w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju”
- pozostaje w sprzeczności załącznikiem nr 1 do uchwały, gdzie informacja żądana w § 3 ust. 1 lit. i uchwały,
nie jest w ogóle wymagana,
11. istotne naruszenie prawa z powodu sprzeczności dyspozycji § 4 ust. 2 uchwały w zakresie żądania
w informacji miesięcznej w szczególności danych o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, a obligatoryjnym załącznikiem nr 2 do uchwały dotyczącym informacji
miesięcznej o liczbie uczniów, gdzie dane te nie są wymagane.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Rzepinie na sesji w dniu 30 sierpnia 2013 roku, podjęła uchwałę Nr XXXIV/306/2013
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Miejska w Rzepinie,
wprowadzając zapis w § 2 ust. 3 uchwały o treści:” Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
inne niż wymienione w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Rzepin dotację w wysokości
równej kwocie odpowiadającej 50% ustalonych w budżecie gminy Rzepin wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia” - naruszyła dyspozycję
art. art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych niewymienionych w ust. 2a, przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych
w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę
niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i. Zatem Rada
Miejska w Rzepinie, w ocenie Kolegium Izby, dokonała, nie mając do tego upoważnienia ustawowego, zmiany
zasad dotowania szkół niepublicznych w których nie jest realizowany obowiązek szkolny poprzez rozszerzenie
tej zasady na wszystkie szkoły niepubliczne pomimo ustawowego wymogu wynikającego z art. 90 ust. 3
ww. ustawy o systemie oświaty, w świetle którego dotacja przysługuje w tego typu szkole, jedynie na tego
ucznia, który uczestniczy w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu,
w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.
Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę ustaliło również, że Rada Miejska w Rzepinie w § 3 ust. 1 lit. j
uchwały wprowadziła we wniosku o udzielenie dotacji zapis o treści: „dane o planowanej liczbie uczniów
spoza terenu gminy Rzepin”. Żądanie informacji od podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną
o planowanej liczbie uczniów spoza terenu Gminy Rzepin, narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycję
art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Z przepisów tych wynika
bowiem, że jedynym warunkiem, jaki może zawierać wniosek jest podanie planowanej liczby uczniów
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Zatem organ stanowiący
gminy w ocenie Kolegium Izby nie może żądać od prowadzącego oświatową placówkę niepubliczną - danych
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wykraczających poza zakres udzielonego w tym zakresie radzie upoważnienia w ustawie. Żądanie wskazania
we wniosku danych o planowanej liczbie uczniów spoza terenu gminy Rzepin wykracza poza zakres
upoważnienia wynikającego z powołanych wyżej przepisów ustawy o systemie oświaty. W wyroku z dnia
12 maja 2010r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10 – Naczelny Sąd Administracyjny
(odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998r., sygn. U/19/97, OTK ZU
nr 4/1998r., 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 władzy wykonujący
kompetencje 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).
Kolegium Izby stwierdziło również, że w uchwale w § 4 ust. 2 - w części dotyczącej informacji miesięcznej
o liczbie uczniów, wprowadzono obowiązek podania danych o liczbie uczniów spoza terenu Gminy Rzepin.
Nałożenie takiego obowiązku w ocenie Kolegium Izby nie znajduje umocowania prawnego na gruncie
art. art. 90 ust. 2a, 2b, 2d, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W ocenie Kolegium Izby
informacja miesięczna powinna jedynie wskazywać jaka liczba uczniów jest aktualnie zapisana do placówki
oświatowej i liczba ta stanowić powinna podstawę dla ustalenia kwoty dotacji należnej na uczniów za dany
miesiąc.
Ponadto ustalono, że zapis § 8 ust. 3 uchwały o treści: „Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, ze kwota
udzielonej dotacji była wyższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków
budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest na rzecz
dotacji udzielanej w nowym roku budżetowym” - narusza w ocenie Kolegium Izby art. 251 ust. 1
i art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.
zm.).
W świetle art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dotacja stanowi wydatek roczny budżetu gminy
i powinna zostać wykorzystana do końca roku budżetowego, w którym została udzielona i przekazana. Jedyny
wyjątek od tej zasady ustanawia ustawodawca w art. 251 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, poprzez
wprowadzenie możliwości zaliczenia dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do
kategorii wydatków niewygasających na podstawie uchwały organu stanowiącego gminy podjętej na podstawie
art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zatem Rada Miejska w Rzepinie przewidując
w § 8 ust. 3 uchwały zaliczenie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na poczet kwoty dotacji udzielanej
w kolejnym roku budżetowym, naruszyła dyspozycję ww. przepisu ustawy o finansach publicznych.
Dodatkowo wskazać należy, że skoro organ stanowiący gminy, posłużył się w § 8 ust. 3 uchwały
sformułowaniem cyt” nadpłacona kwota dotacji”, to zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dotacje pobrane w nadmiernej wysokości nie podlegają zaliczeniu na poczet dotacji udzielanych w kolejnym
roku budżetowym, lecz podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości
podatkowej w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności. Zwrotowi do budżetu podlega jednak
wówczas zgodnie z dyspozycją art. 252 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tylko ta część dotacji, która
została pobrana w nadmiernej wysokości. Odsetki w takim przypadku naliczane są zgodnie z dyspozycją
art. 252 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.
Kolegium Izby stwierdziło również, że § 8 ust. 4 pkt 2 uchwały o treści „ nadwyżkę udzielonej dotacji organ
prowadzący przedszkole niepubliczne zwraca na konto organu w terminie do 31 marca roku w którym
dokonano weryfikacji” – narusza dyspozycję art. art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega bowiem zwrotowi na rachunek budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowej w terminie 15 dni od dnia
stwierdzenia nieprawidłowości. Zatem wprowadzony w § 8 ust. 4 pkt 2 uchwały termin narusza wskazane
wyżej przepisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 253 ustawy o finansach publicznych art. 252 tej
ustawy nie stosuje się jedynie wówczas, gdy odrębne ustawy określają zasady i tryb zwrotu dotacji. Ustawa
o systemie oświaty takich odrębnych zasad i terminów zwrotu dotacji nie wprowadziła.
W prowadzonym postępowaniu nadzorczym Kolegium Izby stwierdziło również, że w § 13 uchwały
wprowadzono zapis o treści „Gmina Rzepin może żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem
dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana
jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania”. Zapis ten w ocenie Kolegium
Izby narusza dyspozycję art. 90 ust. 3e i ust. 3f ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tymi przepisami kontrola
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może być prowadzona jedynie w siedzibie podmiotu dotowanego i prowadzona na podstawie udzielonego
upoważnienia, o którym stanowi art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty. Żądanie wynikające z § 13 uchwały
nie znajduje również umocowania z uwagi na podmiotowy charakter udzielonej dotacji i tym samym brak
możliwości kontroli dokumentacji finansowo-księgowej w sposób charakterystyczny dla dotacji celowych.
Przesądza o tym dyspozycja art. 131 ustawy o finansach publicznych oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty. Ponadto § 13 uchwały, nie precyzuje jakiego rodzaju dokumentacji gmina może żądać od podmiotu
dotowanego. Tym samym w ocenie Kolegium Izby, akt prawa miejscowego jakim jest badana uchwała
- nie może wprowadzać sytuacji gdzie obowiązki dotowanych nie są jasno określone i nie są im znane w chwili
ogłoszenia uchwały. Zastosowanie dyspozycji § 13 uchwały mogłoby prowadzić do żądania wszelkiej
dostępnej lub oczekiwanej przez organ gminy dokumentacji do czego nie uzyskał on na gruncie ustawy
o systemie oświaty upoważnienia.
Kolegium Izby stwierdziło również, że w załączniku nr 1 do uchwały – „Wniosek o Udzielenie Dotacji”
w zakresie pkt. 6 w części dotyczącej sformułowania cyt. „w tym liczba dzieci spoza gminy Rzepin”
– naruszono w ocenie Kolegium Izby dyspozycję art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty. Organ stanowiący Gminy nie uzyskał bowiem na podstawie powołanych wyżej przepisów
ustawy o systemie oświaty - upoważnienia ustawowego do żądania w uchwale, o której stanowi
art. 90 ust. 4 takiej informacji od podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji. W załączniku nr 2 do
uchwały „Miesięczna Informacja o Liczbie uczniów” w zakresie pkt 4 w części dotyczącej sformułowania
cyt. „ w tym liczba dzieci spoza gminy Rzepin” - Kolegium Izby stwierdziło sprzeczność z dyspozycją
art. 90 ust. 2a, 2b, 2d , ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Natomiast w załączniku
nr 3 do uchwały – „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Rzepin za okres od …do”
w części dotyczącej pkt 7 – Oświadczenie osoby (osób) prowadzących szkołę o treści „Oświadczam, że znane
mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), Kolegium Izby stwierdziło sprzeczność wskazanego wyżej
oświadczenia z dyspozycją art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Organ stanowiący gminy nie otrzymał bowiem
upoważnienia w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty do żądania oświadczenia o takiej treści w uchwale.
Natomiast w świetle dyspozycji art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej powinny działać jedynie na
podstawie i w granicach prawa. Mogą one zatem podejmować działania jedynie wówczas, gdy mają do tego
wyraźne upoważnienie w przepisach prawa materialnego. W ocenie Kolegium Izby art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty nie wprowadził dla organu stanowiącego gminy takiego upoważnienia.
Stwierdzono również istotne naruszenie prawa polegające na tym, że, § 3 ust. 1 lit. i uchwały w części
dotyczącej sformułowania o treści: „w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju” - pozostaje w sprzeczności z obligatoryjnym załącznikiem nr 1 do uchwały, gdzie
informacja żądana w § 3 ust. 1 lit. i uchwały o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, nie jest w ogóle wymagana.
Kolegium Izby stwierdziło również istotne naruszenie prawa w badanej uchwale, z powodu sprzeczności
dyspozycji § 4 ust. 2 uchwały w zakresie żądania w informacji miesięcznej w szczególności danych o liczbie
uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a obligatoryjnym załącznikiem
nr 2 do uchwały dotyczącym informacji miesięcznej o liczbie uczniów gdzie dane te nie są wymagane.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – służy Gminie prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim., za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

