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UCHWAŁA NR 12.180.2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIV/357/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca
2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.1113 z późn.
zm) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr LIV/357/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych
na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z powodu
istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 i ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Tarczyn skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium
Jan Rudowski
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Uzasadnienie
W dniu 7 kwietnia 2014 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwała Nr
LIV/357/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
W podstawie prawnej podjęcia uchwały Rada Miejska w Tarczynie wskazała m.in. art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w myśl którego rada gminy ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla niepublicznych szkół, przedszkoli i osób
prowadzących wychowanie przedszkolne w formie punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania
przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając
w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które winny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło, co
następuje:
1. Rada Miejska w Tarczynie jako podmioty, których dotyczą regulacje zawarte w uchwale wskazała
(zarówno w tytule jak i w treści) „szkoły i placówki niepubliczne”. Kolegium zauważa, iż pojęcie „placówki”
zostało zdefiniowane ustawowo. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty należy przez nie rozumieć
„jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10”. Do dotowania tych placówek cyt. ustawa
zobowiązuje powiaty, a nie gminy.
2. Postanawiając w § 2, iż dotacja przysługuje cyt.
- „niepublicznym szkołom podstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi w których realizowany jest obowiązek szkolny (z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i artystycznych)”, (pkt 3) oraz
- „niepublicznym gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi
w których realizowany jest obowiązek szkolny (z wyjątkiem gimnazjów specjalnych i artystycznych)”,
(pkt 4).
Rada Miejska dokonała nieuprawnionej modyfikacji przepisów ustawowych tj. art. 90 ust. 1 i
ust. 2a ustawy o systemie oświaty doprowadzając do sprzeczności uchwały z cyt. przepisami. Zgodnie
z art. 90 ust. 1 dotacje z budżetu gminy otrzymują niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły
podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych,
specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych. Art. 90 ust 2a reguluje
zaś kwestie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
3. Zgodnie z § 3 uchwały dotacji udziela się na złożony do Burmistrza nie później niż do 30 września „roku
poprzedzającego udzielenie dotacji” wniosek, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1. We wzorze
wniosku zawarto obowiązek dołączenia do niego „listy dzieci uczęszczających do szkoły (placówki)”.
Obowiązek podania danych osobowych uczniów takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data
urodzenia… zawarto także we wzorze „Informacji o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły/placówki
w miesiącu…”, ustalonym przez Radę Miejską w Załączniku Nr 2.
W ocenie Kolegium Izby postanowienia powyższe zostały wprowadzone z przekroczeniem uprawnień
wynikających z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zauważa ono, że art. 90 ust. 3g ustawy
o systemie oświaty przyznaje organom jednostek samorządu terytorialnego, w związku
z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki, prawo
przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół i placówek. Powyższego upoważnienia do
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów nie można interpretować rozszerzająco w ten
sposób, by zobowiązać beneficjenta dotacji do składania informacji obejmujących imiona i nazwiska
oraz inne dane osobowe poszczególnych uczniów. Podawanie takich danych w Informacji o liczbie
uczniów / Załącznik nr 1 i 2 do uchwały/ nie mieści się w ramach prowadzonej kontroli. Ponadto nie ma
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to wpływu na realizację uprawnienia do otrzymania dotacji przez organ prowadzący. Wystarczającą
informacją do określania wysokości dotacji są bowiem dane o liczbie uczniów.
4. W § 4 uchwały Rada Miejska ustaliła podstawy obliczania dotacji, przy czym:
- w ust. 2 i 3 zmodyfikowała ona postanowienia art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
zmieniającej ustawę o systemie oświaty regulujące kwestie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach. Określając wysokość dotacji na
ucznia niepełnosprawnego postanowiono, iż „jest ona równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej…”, podczas gdy
cyt. art. 14 ust. 1 i ust. 3, stanowi o kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola.
Ponadto w ust. 3 określając podstawę ustalenia dotacji „w wysokości równej 40% wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn w przeliczeniu na
jednego ucznia” nie wskazano, jak reguluje to art. 14 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r., iż
chodzi tu o „wydatki bieżące na jednego ucznia”.
- w ust. 5 Rada postanowiła, iż cyt. „Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko
ukończyło 2,5 roku” Zapis powyższy wykracza poza uprawnienia wynikające z art. 90 ust. 4 w związku
z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90 ust. 2b „dotacje dla niepublicznych
przedszkoli przysługują na każdego ucznia”. A zatem Rada nie była uprawniona do wprowadzenia
ograniczeń zawartych w ust. 5 uchwały.
- Rada Miejska w Tarczynie nie określiła podstawy naliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a ustawy o systemie oświaty tj. dotacji,
o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty organ stanowiący j.s.t. ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa
w ust. 1a i 2a-3b uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin
i sposób rozliczenia dotacji.W myśl cyt. art. 90 ust. 3 „Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50%
ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że
osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji,
z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i.”Pominięcie w przedmiotowej uchwale – akcie prawa miejscowego –
regulacji dotyczącej określenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych, o których mowa
w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie wyczerpuje, zdaniem Kolegium, delegacji ustawowej
cytowanego wyżej art. 90 ust. 4.
5. Zobowiązując w § 5 osoby prowadzące szkoły i „placówki niepubliczne” do sporządzenia i przekazania
Burmistrzowi Tarczyna w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów
(dzieci) uczęszczających do szkoły („placówki”) Rada wskazała równocześnie, na jakiej podstawie ma zostać
ona ustalona, co nie znajduje podstaw w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
6. W § 8 w ust. 4 zawarto regulację uprawniającą osoby kontrolujące do żądania, w ramach kontroli, od
podmiotu kontrolującego „kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem” oraz „udzielenia
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych”. Powyższa regulacja wykracza poza delegację z art. 90 ust. 4 w związku
z art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty. Art. 90 ust. 3f stanowi tylko o prawie kontrolujących do wglądu do
dokumentacji podmiotu dotowanego.
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7. W § 10 Rada postanowiła o zwrocie środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Dokonywany ma on być „w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji”.
Kolegium zwraca uwagę, iż zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu gminy zostały określone
w ustawie o finansach publicznych w art. 251 i art. 252. Nie ma zatem podstaw do odrębnego ich regulowania
i powielania w akcie prawa miejscowego. Rada Miejska w Tarczynie uregulowała w uchwale kwestie zwrotu
dotacji w sposób sprzeczny z art. 252 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie bowiem z w/w przepisem
dotacje, o których stanowi § 10 uchwały podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa
w pkt 1 lub pkt 2. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż
rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji;
8. W Załącznikach Nr 2 i Nr 4 do uchwały nałożono na podmiot dotowany obowiązek składania
oświadczeń:
- o zgodności danych ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywych danych (Załącznik Nr 2 obejmujący Informację o liczbie dzieci uczęszczających do szkoły),
- o znajomości przepisów „o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których
mowa w art. 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz
art. 82 ustawy – Kodeks karny skarbowy”. (Załącznik Nr 4 „Rozliczenie wykorzystania otrzymanej
dotacji…”)
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Tarczynie nie była uprawniona do wymagania tego typu
oświadczeń w uchwale podjętej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Zauważa on
przy tym, że Kodeks karny wiąże odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań w toczącym się
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustaw.
Reasumując powyższe ustalenia Kolegium zwraca uwagę, iż stanowienie aktów prawa miejscowego,
a takim jest niewątpliwie badana uchwała, następować winno na podstawie i w granicach upoważnień
ustawowych, co wyklucza dopuszczalność wyjścia aktem prawa miejscowego poza w/w upoważnienia.
Obowiązujące przepisy prawa nie dają organom stanowiącym uprawnień do powtarzania, a tym bardziej
do modyfikowania przepisów ustawowych. Rada nie może jeszcze raz regulować tego, co jest już
uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach. Tego rodzaju powtórzenia są nie tylko
normatywnie zbędne, ale ich modyfikacja może prowadzić do zmiany intencji ustawodawcy. Podgląd taki
jest również prezentowany w orzecznictwie administracyjnym np.: w wyroku NSA z dnia 25.03.2003 r., II
SA/Wr 2572/02 Sąd jasno wskazał, że narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu
istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego, co zostało już zamieszczone w źródle
powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt
wykonawczy niższego rzędu, co jest możliwe tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia
ustawowego oraz w wyroku NSA z dnia 14.10.1999 r., II SA/Wr 1179/98 gdzie Sąd orzekł, że „uchwała
rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Taka
uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony
przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do
całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy”.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dniu podejmowania
przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie orzekło jak w sentencji.

