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UCHWAŁA NR 54/2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 lutego 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XIII/77/15 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieważność uchwały w części
dotyczącej:
- § 5 ust. 4 jako sprzecznego z art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
- nieważność załącznika nr 2 do uchwały, pod nazwą: „Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu…
roku…”, punktu 4. „Dane o uczniach uczęszczających do przedszkola” – w części dotyczącej podania: imienia
i nazwiska dziecka, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia - z powodu sprzeczności z art. 90 ust. 4
w zw. z art. 90 ust. 1, 1a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Szlichtyngowej podjęła uchwałę Nr XIII/77/15
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze w dniu 11 stycznia 2016 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że:
Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2015 r. podjęta została na
podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich pobrania i 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.
Uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego zaliczane są do kategorii aktów prawa miejscowego. Samorząd terytorialny i jego organy
działają na podstawie i w granicach prawa – art. 7 ustawy dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Wykonując swoje kompetencje prawodawcze
zawarte w upoważnieniach ustawowych organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane
działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już
ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. Organom
administracji publicznej wolno bowiem, w przeciwieństwie do obywateli podejmować tylko takie działania, do
których mają ustawowe upoważnienie, nie zaś podejmować wszelkie działania, które nie zostały zakazane
przez prawo. W wyroku z dnia 12 maja 2010 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I OSK 672/10, Naczelny
Sąd Administracyjny (odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r.,
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
wykonujący kompetencję 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). Podobnie
w wyroku z dnia 5 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Kr 211/13 (LEX nr 1342556),
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyraził pogląd, iż naczelną zasadą prawa administracyjnego
jest zakaz domniemania kompetencji. Normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być interpretowane
w sposób ścisły, literalny; niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzanie kompetencji w drodze analogii.
W wyroku z dnia 05 lipca 2013 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 211/13 (LEX 1342556)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, odwołując się do piśmiennictwa wskazał istotne wady
uchwały, skutkujące stwierdzeniem jej nieważności, do których zaliczone zostało, między innymi naruszenie
przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy
prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą
ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M Stahl, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd terytorialny” 2001/1-2, s.102).
Zgodnie z § 5 ust. 4 uchwały Nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej „Osoba prowadząca
jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do zwrotu
niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Szlichtyngowa oraz do złożenia rozliczenia na formularzu
określonym w ust. 2, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności”.
Dotacja będąca przedmiotem badanej uchwały, 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 ww. 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 terminy i sposób rozliczenia tej dotacji. Ponadto zgodnie z art. 90
ust. 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a tej ustawy są przekazywane
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
Stosownie do art. 252 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 ww. 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 przepisów nie ma prawnej możliwości
uregulowania terminu rozliczenia dotacji w sposób inny niż czyni to ustawodawca, ponieważ według
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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. Zatem § 5 ust. 4 badanej uchwały
– w ocenie Kolegium Izby – narusza w sposób istotny przepisy art. 252 ust. 1 i 2 ustawy o finansach
publicznych w zw. z 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uznało również, że na podstawie
upoważnienia udzielonego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty – Rada Miejska w Szlichtyngowej nie ma kompetencji do przetwarzania (zbierania) danych
osobowych dzieci będących uczniami niepublicznych przedszkoli, co wynika z postanowień załącznika nr 2,
pkt 4 do badanej uchwały. Zgodnie z tą regulacją organ prowadzący zobowiązany został do podania imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania i datę urodzenia dzieci uczęszczających do danego przedszkola.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 powołanej ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym specjalne,
szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu
gminy. Na podstawie art. 90 ust. 1a ww. ustawy niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także niepubliczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji
planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
Z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty wynika, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli
niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej
niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca
niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku
na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Z wyżej powołanych przepisów prawa, jak również z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie wynika
obowiązek podawania przez podmiot otrzymujący dotację imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i daty
urodzenia dzieci uczęszczających do danego przedszkola, bowiem 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
2010 r. o sygn. WSA 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 uszczegóławiania 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 wykorzystania dotacji 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 tej ustawy. W toku kontroli, zgodnie z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty,
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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. Ponadto na podstawie
art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty organy, o których mowa w ust. 3e tej ustawy, w związku
z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola,
inne formy wychowania przedszkolnego i placówki, mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
postanowiło, 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
tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

