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REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 13/23/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 1 lipca 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1113 ze zmianami) oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania, naruszenie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 204 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) poprzez brak 

postanowień w zakresie przepisów przejściowych  

 

Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Namysłowie w dniu 26 lutego 2015 r. przywołując w podstawie 

prawnej przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty podjęła uchwałę nr 47/VII/15 w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

dnia 6 marca 2015 pod poz. 564 i weszła w życie z dniem 21 marca 2015 r.  

Z tym też dniem, zgodnie z § 8 uchwały utraciły moc poprzednio obowiązujące w tym 

przedmiocie normy zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXII/309/09 z 

dnia 29 października 2009 r. zmienionej uchwałą XXXIII/327/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.  

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej 

Gminy.  

 

Kolegium stwierdza, co następuje.  

 

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy 

samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze 

działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.  

Podstawę prawną podjęcia uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego stanowi 

przepis art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z jego 

brzmieniem 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 
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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. 

Dotacje oświatowe z art. 90 ustawy o systemie oświaty są dotacjami rocznymi. Prawo do 

ich uzyskania beneficjent nabywa pod warunkiem złożenia wniosku o dotację nie później niż 

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, co w warunkach niniejszej 

sprawy oznacza, że podmioty które złożyły wnioski o dotację na 2015 rok w terminie do 30 

września 2014 r. nabyły prawa do dotacji na podstawie uchwały Rady Miejskiej w 

Namysłowie nr XXXII/309/09 z dnia 29 października 2009 r. zmienionej uchwałą 

XXXIII/327/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.  

Rada Miejska w Namysłowie zmieniając przepisy w zakresie dotacji jak wyżej wskazano, na 

niekorzyść beneficjentów, w tym w szczególności poprzez obniżenie w trakcie roku, na który 

przysługuje dotacja, jej wysokości z 50% na 40% wydatków bieżących ponoszonych na 

jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów, 

postanowiła o utracie mocy obowiązującej, z dniem wejścia w życie uchwały nr 47/VII/15 z 

dnia 26 lutego 2015 r., tj. w trakcie roku budżetowego 2015, poprzednio obowiązującej 

regulacji zawartej w przepisach uchwały nr XXXII/309/09 z dnia 29 października 2009 r. ze 

zm. nie zawierając w uchwale z dnia 26 lutego 2015 r. przepisów przejściowych. Jakkolwiek 

zagadnienia związane z ochroną praw słusznie nabytych i interesów będących w toku mogą 

być rozstrzygane przy zastosowaniu reguł kolizyjnych oraz wykładni prawa to, w ocenie 

Kolegium, walor aktu prawa miejscowego przysługujący przedmiotowej uchwale, winien 

skutkować kompletnością i przejrzystością tego aktu, który kierowany jest do ogółu 

podmiotów, w tym nie posiadających wiedzy prawniczej. Analogicznie kwestia ta 

postrzegana jest w orzecznictwie sądowo-administracyjnym np. w wyroku WSA z dnia 16 

lutego 2009 r. w sprawie sygn. akt II SA/Bk 627/09, w którym przyjmuje się jako zasadę, że 

organ stanowiący dokonując zmian stanu prawnego powinien tak dostosować swoją regulację 

prawa miejscowego, aby uwzględniała stan prawny powszechnie obowiązujący. W tym celu 

w zmienionej uchwale należało zamieścić regulacje odnoszące się do sytuacji zastanej, czyli 

wprowadzić przepisy przejściowe. Na prawodawcy, w tym również gminnym, ciąży 

obowiązek starannego uwzględniania, za pomocą powszechnie przyjętych technik 

stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem techniki przepisów przejściowych, 

ochrony praw słusznie nabytych i ochrony interesów będących w toku. Zasady i techniki 

stosowania przepisów przejściowych wynikają z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. nr 

100, poz.908), które na mocy § 143 mają odpowiednie zastosowanie do aktów prawa 

miejscowego. 
 

Zaniechanie określenia przez Radę Miejską w Namysłowie przepisów przejściowych 

stanowi z uwagi na powyższe – w ocenie Kolegium - nieistotne naruszenie 90 ust. 4 ustawy o 

systemie oświaty.  

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

w przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza 

nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je  

z naruszeniem prawa. 

  

Przewodniczący Kolegium 


