
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  5/22/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 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 ż n o ś ć  

uchwały nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

działających na terenie Gminy Namysłów w zakresie: 

− § 2 w części dotyczącej brzmienia „w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji”,  

− § 3 pkt 3, § 3 pkt 6 w części dotyczącej pkt 5 załącznika nr 3 „Rozliczenie wykorzystania 

dotacji”, § 3 pkt 7  

− § 4 ust. 2  

z powodu naruszenia art. 90 ust. 2d i 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 18 lutego 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na 

terenie Gminy Namysłów, w której treści zawarto m.in. poniższe regulacje: 

− (§ 2) Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1, 

otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, dotację z budżetu 

Gminy Namysłów w wysokości 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w 

przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Namysłów, w roku poprzedzającym rok 

udzielenia dotacji; 

− (§ 3) Przyjmuje się następujące zasady w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o której 

mowa w § 2: 

 pkt 3) informacja, o której mowa w pkt 2, dotyczy  tych dzieci, dla których udokumentowany 

jest co najmniej 5-dniowy pobyt w dotowanej placówce w danym miesiącu; 

pkt 6) rocznego rozliczenia udzielonych dotacji dokonuje się w oparciu o dane, o których mowa 

w pkt 2, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

pkt 7) ewentualna kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy 

dotującego do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji; 

− (§ 4 ust. 2) W sytuacji przedstawienia przez osobę prowadzącą niepubliczną inną formę 

wychowania przedszkolnego organowi dotującemu informacji  obejmującej zawyżoną, w 
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stosunku do stanu faktycznego, liczbę uczniów, kwota dotacji w zawyżonej części podlega 

zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania tej dotacji. 

W powołanym w § 3 pkt 6 uchwały załączniku nr 3 „Rozliczenie wykorzystania dotacji” ujęto m.in. 

pkt 5, któremu nadano następujące brzmienie: 

5. Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji 

− wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 

− wynagrodzenia innych pracowników wraz z pochodnymi 

− zakup materiałów i wyposażenia 

− zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 

− opłata za media 

− inne: 

Jak wynika z złożonych przez Burmistrza Namysłowa wyjaśnień (sygn. F.VII-3014/12/09 z 

23.02.2009 r.) z dniem 1 stycznia 2009 roku na terenie Gminy Namysłów funkcjonuje placówka 

niepubliczna Punkt Przedszkolny jako inna forma wychowania przedszkolnego na podstawie art. 

14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o 

systemie oświaty, osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w ww. formie otrzymują dotacje z 

budżetu gminy na podstawie ustalonego przez jednostkę samorządu terytorialnego trybu udzielania 

i rozliczania przedmiotowych dotacji. 

Gmina Namysłów nie posiadała takiej uchwały, dlatego przystąpiła do jej opracowania. Prace nad 

uchwałą zakończyły się w styczniu tego roku, a najbliższa sesja odbyła się w lutym. 

Ponieważ stosowna uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów nie została 

podjęta w terminie umożliwiającym przekazanie należnej dotacji za styczeń bieżącego roku, 

zasadnym uznano wprowadzenie zapisu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 lutego 2009 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z brzmienia art. 7  ust. 1 pkt 8  ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań 

własnych gminy sytuować należy sprawy edukacji publicznej. Zadaniem oświatowym jednostek 

samorządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie 

funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

przyporządkowanych wyszczególnionemu w treści przepisu zakresowi działania gminy. Tym 

samym w kontekście powołanych dyspozycji jedną z form realizacji przez gminę zadania 

oświatowego będzie udzielanie dotacji na zasadach określonych w treści Rozdziału 8 „Szkoły i 

placówki niepubliczne” ustawy o systemie oświaty. Wskazać w tym miejscu należy w 

szczególności dyspozycje art. 90 ust. 2d i ust. 4 cyt. ustawy stanowiące odpowiednio, że: 

− osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą 

wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % 

wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez gminę - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania 

przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów 

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, 

− organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania 

dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania 

dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w 

rozliczeniu wykorzystania dotacji.  

W tym stanie stwierdzić należy, iż postanowienie § 2 uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie 

ustalające wysokość dotacji w części dotyczącej brzmienia „w roku poprzedzającym rok udzielenia 

dotacji”, wykracza poza zakres dyspozycji art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i koliduje z 

przywoływaną normą art. 90 ust. 2d cyt. ustawy. 
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W przywołanej płaszczyźnie zdaniem Kolegium ocenić również należy regulację § 3 pkt 3 uchwały 

stanowiącą o sytuowaniu w treści informacji będącej podstawą ustalenia kwot dotacji kryterium 

„dzieci, dla których udokumentowany jest co najmniej 5-dniowy pobyt w dotowanej placówce w 

danym miesiącu”, która nie znajduje normatywnego uzasadnienia w ustawie o systemie oświaty. 

Jak wynika z linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. wyroki WSA z dnia 17 

listopada 2005 r., I SA/Po 931/05; z dnia 29 stycznia 2008 r., I SA/Po 1561/07) pozbawione 

podstaw prawnych jest zobowiązanie osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole do 

przedstawienia sposobu wykorzystania dotacji oświatowej, zatem ustalony przez Radę Miejską w 

treści § 3 pkt 6 uchwały zakres danych przywoływanego uprzednio pkt 5 załącznika nr 3 

„Rozliczenie wykorzystania dotacji” do uchwały obligujący do rodzajowego wykazania kwot 

wydatków sfinansowanych środkami z dotacji nie znajduje prawnego uzasadnienia.  

Zasadnym w tym miejscu jest wskazanie tezy z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2008 r.  (sygn. I SA/Po 1561/07) z której 

wynika, że „art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty upoważnia radę gminy do ustalenia trybu 

udzielenia i rozliczania dotacji, co nie jest równoznaczne z przyznawaniem dotacji i kontrolą jej 

wykorzystywania. Rozliczenie dotacji pozostaje bowiem w związku z liczbą uczniów, natomiast 

kontrola wykorzystania dotacji może być rozumiana jako prawo badania celności jej 

wykorzystania, czego ustawodawca nie przewidział”. 

Jak wynika z ustalonej linii sądów administracyjnych uchwały podejmowane przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty są aktami prawa miejscowego zawierającymi przepisy powszechnie obowiązujące, zatem 

ramy zakresu normowania wynikające z ustalonego zakresu delegacji ustawowej determinują sferę 

regulacji zawartej w akcie prawa miejscowego. Z dokonanej przez sądy administracyjne wykładni 

powołanego przepisu (m.in. wyrok z dnia 15 lutego 2008 r. sygn.  I SA/Po 151/07) wynika, iż 

„pojęcie rozliczenie dotacji, użyte przez ustawodawcę w art. 90 ust. 4 powołanej ustawy, ma 

znaczenie jako czynności z zakresu księgowości i rachunkowości i to o charakterze materialno - 

technicznym. Zaś "tryb rozliczania" oznacza zwłaszcza zasady i terminy zgłaszania korekty danych 

stanowiących podstawę naliczenia dotacji, a także zwrotu niewykorzystanej dotacji jednostce 

samorządu, która jej udzieliła. Innymi słowy, ciężar tego zagadnienia położony jest na obieg 

informacji o podstawowym kryterium udzielenia dotacji, jakim jest liczba wychowanków danej 

jednostki”. W świetle przywołanych stwierdzeń zanegować należy prawną legitymację do 

określenia przez Radę Miejską Namysłowa w § 3 pkt 7 oraz w § 4 ust. 2 zasad zwrotu dotacji 

niezgodnych z dyspozycjami art. 145 w zw. z art 190 ustawy o finansach publicznych regulujących 

powołaną sferę.  

W świetle powyższych norm Kolegium wskazuje, iż przywołane zakresy przedmiotowe dyspozycji 

90 ust. 4 ustawy systemie oświaty jednoznacznie zakreślając ramy kompetencji organów 

stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do kreowania treści norm aktów prawa 

miejscowego implikują w przypadku  stwierdzenia ich przekroczenia orzeczeniem nieważności 

uchwały w zakreślonej sentencją części.  

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 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 


