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UCHWAŁA NR 154/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 25 lipca 2019 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506. z późn. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja
2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego stwierdza:
1. Nieważność w części § 4 badanej uchwały zdanie pierwsze o treści cyt. „Dotacja przekazywana jest
na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały”
- z powodu istotnego naruszenia art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203);
2. Nieważność w części załącznika Nr 1 do uchwały „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy
Ośno Lubuskie, na rok …” w części A „Dane o organie prowadzącym” w zakresie sformułowania
cyt. "Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji (numer, nazwa, i adres banku)”
- z powodu istotnego naruszenia art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.
Uzasadnienie
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 28 czerwca 2019 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, co następuje:
Uchwała, o której mowa wyżej podjęta została w oparciu o delegację ustawową zawartą w ustawie z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21,
art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
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i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio - dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz
termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwały te zaliczane są do kategorii aktów prawa
miejscowego.
Zgodnie z postanowieniami § 4 zdanie pierwsze badanej uchwały cyt. ”Dotacja przekazywana
jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.(..)”.
We wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ośno Lubuskie, stanowiącym załącznik nr 1 do badanej
uchwały, w części A „Dane o organie prowadzącym” powtórzone zostało wymaganie podania rachunku
bankowego właściwego do przekazania należnej dotacji (numeru, nazwy i adresu banku).
Postanowienia dotyczące wskazania przez organ prowadzący numeru rachunku bankowego,
na który ma być przekazywana dotacja - w sposób istotny naruszają art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych stanowiący o tym, że „ Dotacje, o których mowa w art. 15-21,
art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz art. 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki (…) w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca (..)”. Zatem rachunkiem wskazanym przez organ prowadzący szkołę,
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie może być dowolny rachunek bankowy
(np. prywatny rachunek osoby fizycznej pełniącej funkcję dyrektora szkoły), lecz wyłącznie rachunek bankowy
szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. Analogiczna sytuacja dotyczy załącznika
nr 1 do uchwały, gdyż rachunek bankowy właściwy do przekazania dotacji może stanowić w świetle
art. 34 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jedynie rachunek bankowy przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki uprawnionej do otrzymania dotacji, nie zaś rachunek
dowolnie wskazany przez organ prowadzący taką placówkę oświatową.
W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
postanowiło jak w sentencji.
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

