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UCHWAŁA NR 114/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 13 marca 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 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 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
Uchwały Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, stwierdza:
1. nieważność ust. 1 zawartego w § 2 badanej uchwały - z powodu naruszenia przepisu art. 80 ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.);
2. nieważność zapisów w załączniku Nr 1 w zakresie sformułowania „Oświadczam, że wszystkie podane dane
są zgodne z rzeczywistością” i załącznika Nr 1 do badanej uchwały w zakresie sformułowania „Oświadczam,
że znane są mi 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
(D. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114)”– z powodu naruszenia art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty - cyt. wyżej.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, przedszkoli i oddziałów prowadzonych przez osoby
prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
- wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 15 lutego 2013r.
Oceniając zgodność przedmiotowej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze stwierdza, że:
W świetle normy prawnej określonej w art. 80 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. 2-3b 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.
W § 2 ust. 1 badanej uchwały określono, że „Warunkiem otrzymania dotacji przez organy prowadzące
publiczne szkoły, przedszkola i oddziały przedszkolne jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, z planowaną
liczbą uczniów, nie później niż do 10 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”.
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Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, brak jest podstaw do warunkowania
otrzymania dotacji od złożenia wniosku we wskazanym terminie. Warunek taki nie wynika z ust. 2
i z ust. 3 zawartego w art. 80 ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie z normy prawnej ujętej w art. 80 ust. 3h ustawy o systemie oświaty wynika, że szkoła lub
placówka publiczna przekazana do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego
lub osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g, otrzymuje dotacje , o których mowa,
w ust.2 – 3b, od dnia przekazania szkoły lub placówki.
Ponadto określenie w załączniku Nr 1 – (Rozliczenie przekazanej dotacji w roku…) do badanej uchwały
oświadczenia o treści :„Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością” oraz
oświadczenia o treści :”Oświadczam, że znane są mi 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)”, naruszają w ocenie Kolegium Izby
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.
Zdaniem Kolegium żądanie powyższych oświadczeń wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 80
ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanowiło 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.
wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa
Halina Lasota

