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UCHWAŁA NR 369/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 listopada 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 XXXV/241/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania stwierdza:
· nieważność § 3 badanej uchwały, wprowadzającego zmiany w §9 uchwały Rady Powiatu Żarskiego
Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011r. – w zakresie treści dodanego ustępu 4, o brzmieniu: ”Szkoła lub
placówka jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości
z dn.29.09.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.) w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych” - - z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2576 ze zm.).

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXV/241/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
04 listopada 2013r.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdziło, że na podstawie badanej uchwały uzupełniona została
dotychczasowa treść postanowień §9 uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XIII/78/2011 z dnia 29 listopada
2011r. , w którym wprowadzony został, między innymi ustęp 4, stanowiący o tym, że ”Szkoła lub placówka
jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych
otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości
z dn.29.09.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.) w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych”.
Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – regulacja taka wykracza poza
zakres upoważnienia ustawowego, udzielonego organowi stanowiącemu Powiatu, na podstawie art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2576 ze zm.) do ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres
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danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz
termin i sposób rozliczenia dotacji.
Odwołując się do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w wyroku z dnia
29 listopada 2012r., o sygnaturze II GSK 1609/11 (LEX nr 1291737) „Użyte w art. 90 ust. 4 u.s.o „rozliczenie
dotacji” należy rozumieć jako czynności z zakresu księgowości, rachunkowości o charakterze materialnotechnicznym. Natomiast „tryb udzielania i rozliczania” oznacza reguły i terminy zgłaszania korekty danych
stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Chodzi więc o ilość uczniów jako podstawę udzielenia dotacji”.
W wyroku z dnia 24 października 2012r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 913/12 (LEX
nr 1247560) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyjaśnił, że - „Pojęcie kontroli winno być
rozumiane jako działanie mające na celu sprawdzenie, zestawienie zastanego stanu faktycznego ze stanem
wymaganym. Uprawnienie do określenia trybu kontroli to z kolei ustalenie zasad na jakich będzie się ona
odbywać, sposobu postępowania, procedury przeprowadzania kontroli. Oznaczenie zakresu kontroli należy
natomiast pojmować jako wskazanie jej granic, rozmiaru, wskazanie elementów poddanych kontroli.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)
- obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji - przewidziany
został w art.152 tej ustawy - w odniesieniu do dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zwraca uwagę na wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 12 maja 2010r., wydany w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10 – w którym Sąd,
odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998r., sygn. U/19/97 (OTK ZU
nr 4/1998r., poz. 48, s. 262) wyraził pogląd, 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
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).
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

