
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

 

U c h w a ł a      Nr  3/9/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104, z 2006 r. nr 249 poz. 1832) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w uchwale nr III/8/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy 

Łubniany przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych naruszenie art. 90 ust. 4 w 

związku z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 

2572 z 2004 r. z późn. zm.) polegające na nieprawidłowym określeniu wielkości dotacji należnej 

niepublicznym przedszkolom poprzez pominięcie zapisu dotyczącego uczniów niepełnosprawnych.  

 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym dnia 27 grudnia 2006 r. do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr III/8/06 Rady Gminy Łubniany z 

dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łubniany przez podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych. 

W treści uchwały ustalono podstawę ustalania wielkości dotacji jako 80% procent 

ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

gminy Łubniany, zasady rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, oraz obowiązki informacyjne dotowanego 

podmiotu. W § 1 uchwały Rady Gminy określającym wielkość przekazywanej dotacji nie zawarto 

zapisu określającego minimalną wielkość dotacji przypadającej na ucznia niepełnosprawnego jako 

nie niższą niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Gminy, zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Uchwałom w sprawach trybu udzielania i rozliczania dotacji, jako zawierającym przepisy 

powszechnie obowiązujące przysługuje walor prawa miejscowego. Uchwały te obowiązują 

szczególne reguły w zakresie publikacji i wejścia w życie określone w przepisach ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz.U. Nr 190 

poz. 1606 z 2005 r. z późn.zm.). Są one skierowane do bliżej nieskonkretyzowanych podmiotów, 

spełniających określone przesłanki. Uznać należy, iż zapisy tych uchwał winny być sformułowane 

w taki sposób, aby podmioty do których są kierowane uchwały mogły zapoznać się z 

przysługującymi im prawami oraz nałożonymi na nie obowiązkami. Powyższy pogląd ma na celu 

zapewnienie by podejmowane przez gminę akty prawa miejscowego miały charakter całościowy w 

zakresie materii którą regulują.  

Na gruncie analizowanej uchwały Kolegium przyjęło, iż Rada Gminy w swojej uchwale 

zawierając w § 1 zapisy art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotyczące podstawy ustalania 

wysokości dotacji, a w § 2 uchwały powtarzając zapisy tegoż artykułu związane z terminem 

złożenia wniosku o udzielenie dotacji i pomijając jednocześnie w treści uchwały regulację, zgodnie 

z którą dotacja „na ucznia niepełnosprawnego [przysługuje] w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego” naruszyła 

powołane w sentencji przepisy, z uwagi na to, że kwota subwencji przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego może być wyższa niż kwota 

wynikająca z treści § 1 uchwały Rady Gminy Łubniany. 

Mając na względzie fakt, iż nieujęcie przedmiotowego zapisu w treści uchwały Rady 

Gminy Łubniany nie pozbawia podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne dotacji w 

wysokości określonej art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, Kolegium Izby przyjęło, iż 

stwierdzone naruszenie prawa ma charakter nieistotny. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

 
              Przewodniczący Kolegium 
 

 


