
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 19/100/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 października 2008 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.- 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) oraz art. 91 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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 173, poz. 1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 6 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych 

na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  

z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.  

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

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

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 8 października 2008 r. przedłożono 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 26 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące 

do sektora finansów publicznych,  

Rada Gminy Dobrzeń Wielki powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zawarła w treści § 6 ust. 1 i 2 zapisy odnoszące się do obowiązków podmiotów prowadzących 

przedszkole lub szkołę sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy sprawozdań oraz określiła 

terminy ich przekazywania. Jednocześnie postanowiła, iż podmioty dotowane, zobowiązane są 

rozliczyć otrzymaną dotację za okres od początku roku kalendarzowego do końca okresu 

sprawozdawczego. W tym celu przekazują Wójtowi informację określoną w § 6 ust. 2 uchwały na 

temat ilości dzieci w oddziałach, które uczęszczały do szkoły lub przedszkola.  

 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 23 października 2008 r. przedstawiciel 

Gminy, zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

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,  
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w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa.  

Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego 

należy, 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).  

Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których 

mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. 

Zdaniem Kolegium, określenie wymogu sporządzania i przekazywania sprawozdań wykracza poza 

uprawnienia rady określone w art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zauważyć przy tym należy, iż 

nałożony uchwałą, obok obowiązku rozliczenia dotacji, obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań 

nie został dookreślony co do zawartości tego sprawozdania. Można uznać tym samym, że może on dotyczyć 

wszelkich informacji związanych z dotowaniem podmiotu. Uwzględniając w związku z powyższym cyt. 

wyżej przepis ustawy, rozliczanie dotacji podmiotowych, nie może wiązać się z nakładaniem na dotowane 

podmioty obowiązków wykraczających poza obowiązek przedłożenia danych niezbędnych w 

rozliczeniu wykorzystania dotacji, tj. faktycznej liczby uczniów.  

Pojęcie „rozliczenia” użyte przez ustawodawcę ma znaczenie jako czynność z zakresu 

księgowości i rachunkowości i to jedynie o charakterze materialno-technicznym, gdzie ciężar 

zagadnienia położony jest na obieg informacji o podstawowym kryterium udzielenia dotacji, jakim 

jest liczba wychowanków w danej jednostce (patrz: wyrok WSA z 19 lipca 2007 r. sygn. ISA/Op 

219/07). 

Dotacje z budżetu gminy, o których mowa w art. 80 ust. 2 i ust. 3 na rzecz podmiotów 

niewymienionych w art. 79 cyt. ustawy, prowadzących przedszkola lub szkoły publiczne, 

przeliczane są jedynie w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do danej placówki. Jedynie 

zatem te dane mogą znaleźć się w informacjach przekazywanych gminie. Nie jest możliwe zatem 

obligowanie podmiotów do przekazywania tych informacji jako załącznik do bliżej 

niedookreślonego sprawozdania niebędącego rozliczeniem, co wynika z użycia w § 6 ust. 1 

łącznika oraz jak i postanowień ust. 2 stanowiącego o tym, iż do sprawozdania, którym mowa w 

ust. 1 dołącza się informację na temat ilości dzieci. 

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeka się jak w sentencji 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na 

zasadzie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodniczący Kolegium 

 

 
 


