
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  23/ 86 /2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 7 października 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; 
z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, 
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

− § 3 pkt 2 uchwały nr XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2 do uchwały w brzmieniu 
„Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam 
aktualność prawa szkoły, oddziału przedszkolnego do otrzymywania dotacji i aktualność 
związanych z tym danych z przedłoŜonego w dniu … wniosku o udzielenie dotacji” z powodu 
naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty 

− § 3 pkt 8 przedmiotowej uchwały  w całości z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty oraz art. 145 w zw. z art. 190 ustawy o finansach publicznych. 

 

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

W dniu 21 września 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 
XXXII/241/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla 
przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, w której treści 
przywołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 
ustawy o systemie oświaty postanowiono m.in.: 
(§ 3)  
− pkt 2) Od przekazania pierwszej raty dotacji, co kwartał do dnia 15-tego pierwszego miesiąca 

następnego kwartału, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy Tarnów Opolski – 
Referatowi BudŜetowo-Finansowemu informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o 
aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik nr 2 – w 
treści załącznika zawarto zapis „Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z 
Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły, oddziału przedszkolnego do 
otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłoŜonego w dniu ……… 
wniosku o udzielenie dotacji.” 
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− pkt 8) W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i występującej nadpłaty dotacji podmiot 
prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty 
dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

W sprawie wyŜej wymienionych postanowień przedmiotowej uchwały Wójt Gminy złoŜył 
wyjaśnienie (pismo z dnia 01.10.2009 r.) w treści którego zawarto m.in.: 

− Pouczenie zawarte w jednym z załączników do uchwały, wskazujące, iŜ składanie 
nieprawdziwych oświadczeń podlega odpowiedzialności karnej stanowi jedynie przytoczenie 
zasad wynikających z prawa karnego i ma znaczenie jedynie informacyjne (stanowi element 
pouczenia); ponadto mieści się w dyspozycji normy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

− Ustalenie terminu zwrotu dotacji mieści się w zasadach rozliczenia dotacji. Podmiot który 
uzyskuje dotację ma prawo a zarazem obowiązek znać datę, do której następuje zwrot 
(„nadwyŜki”) dotacji. Ustalenie tego terminu przez radę gminy stanowi regulację szczególną 
(lex specialis) wobec przepisów o finansach publicznych, poniewaŜ art. 90 ww. ustawy stanowi 
przepis szczególny wobec ustawy o finansach publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 7 października 2009 r. przedstawiciel Gminy 
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych 
gminy naleŜą m.in. sprawy  obejmujące edukację publiczną. Jedną z form realizacji tego zadania 
jest udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla 
przedszkoli na zasadach określonych w treści Rozdziału 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
Zgodnie z  ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć naleŜy, iŜ 
do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek 
samorządu terytorialnego zaliczyć naleŜy 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).  
W powołanych ramach ustrojowych sytuować naleŜy dyspozycję art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty, zgodnie z którą „organ stanowiący jednostki samorządy terytorialnego ustala tryb 
udzielania i rozliczania dotacji związanych z realizacją zadania własnego w zakresie edukacji 
publicznej. Jak wynika z brzmienia przywołanych przepisów zakres stosunków normowanych 
przedmiotową uchwałą mającą status aktu prawa miejscowego (tj. źródła powszechnie 
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły) Rada Gminy w Tarnowie Opolskim moŜe kształtować wyłącznie na podstawie i w 
granicach przepisów prawa, zatem zawarte w treści załącznika nr 2 brzmienie „Świadom 
odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa 
szkoły, oddziału przedszkolnego do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z 
przedłoŜonego w dniu ……… wniosku o udzielenie dotacji.”  wykracza poza zakres kompetencji 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego 
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania. 
NaleŜy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, Ŝe Kodeks Karny wiąŜe odpowiedzialność z 
zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy", tymczasem właściwe czynności w zakresie rozliczania dotacji nie są czynnościami 
dokonywanymi „na podstawie ustawy", ale na podstawie przedmiotowej uchwały.  
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W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia zasad udzielania 
dotacji na zadania związane z edukacją publiczną na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty, a więc reguł technicznych przekazania i rozliczenia dotacji - brak jest prawnych podstaw do 
określania aktem prawa miejscowego obowiązków pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
W ocenie Kolegium za sprzeczne z prawem uznać naleŜy postanowienie zawarte w treści § 3 pkt 8 
uchwały, zgodnie z którym „W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i występującej 
nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 
marca do zawrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni”. Obowiązek zwrotu udzielonych z 
budŜetu gminy dotacji wraz z odsetkami regulują stosownie do art. 190 ustawy o finansach 
publicznych, przepisy art. 145 tejŜe ustawy. W związku z powyŜszym treść § 3 pkt 8 stanowi w 
istocie modyfikację zapisów ustawowych istotnie narusza art. 145 ustawy o finansach publicznych.  

W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜało orzec jak w sentencji. 

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 


