DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 16 marca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 628

Data: 2017-03-16 11:37:24

UCHWAŁA NR 92/2017
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 marca 2017 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 2016 r., poz. 561) oraz art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.), po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały
Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy –
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza nieważność wyżej powołanej uchwały
w części dotyczącej § 6 ust. 3 z powodu istotnego naruszenia art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 20 lutego 2017 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 badanej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Gminy Świdnica, powołując się na przepisy
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustaliła tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Świdnica dla niepublicznych
przedszkoli i osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy.
W § 6 ust. 3 badanej uchwały Rada określiła, że cyt.: „Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Świdnica do
31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.”
Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest instytucją prawa finansowego. Przesłanki zwrotu
dotacji kompleksowo uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). Organ stanowiący nie jest uprawniony do ustalania innych
terminów zwrotu dotacji. Postanowienia § 6 ust. 3 przedmiotowej uchwały są niezgodne z dyspozycją
art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że 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 okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
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Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż
stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, w konsekwencji może
implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia
prawa. Przyjąć przy tym należy, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż do
rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu
terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał,
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez
wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA
z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Zielonej Górze, w zakresie stwierdzenia nieważności postanowień
badanej uchwały – służy prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp., za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
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