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UCHWAŁA NR 29.338.2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada
2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
wykorzystania
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: 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 L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na
terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania z powodu istotnego
naruszenia prawa tj. art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1, 2 i 3, art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Miastu Błonie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący Kolegium
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 19 listopada 2014 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr
L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych
i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. Stosowanie do art. 11 pkt 4 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała pozostaje we właściwości rzeczowej izb obrachunkowych.
Badając w/w uchwałę Kolegium Izby ustaliło, że:
1) w podstawie prawnej uchwala Rada Miasta Błonie powołała m.in.:
- art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty według, którego organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych m.in. przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne
niebędące ministrami i jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne tj. dla jednostek
o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji.
- art. 90. ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, dla niepublicznych m.in. przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkół o uprawnieniach szkół publicznych, tj. dla jednostek o których
mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 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.
2) w § 1 uchwały Rada Miasta ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych
formach wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych prze podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych, na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
wykorzystania, zwany dalej regulaminem w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
3) w § 1 załącznika do uchwały Rada Miasta ustaliła podstawę obliczania dotacji dla:
- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wymienionych w § 1 uchwały, czyli
zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie
Gminy Błonie (pkt 1),
- przedszkoli niepublicznych, wymienionych w § 1 uchwały, czyli zakładanych i prowadzonych prze
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie (pkt 3),
- innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego wymienionym w § 1 uchwały, czyli
zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie
Gminy Błonie (pkt 4),
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Błonie (pkt 2).
4) w § 2 załącznika do uchwały Rada Miasta ustaliła „Tryb postępowania o udzielenie dotacji”,
5) w § 3 załącznika do uchwały Rada Miasta ustaliła „Przekazywanie dotacji”,
6) w § 4 załącznika do uchwały Rada Miasta ustaliła „Rozliczenie wykorzystania dotacji”,
7) w § 5 załącznika do uchwały Rada Miasta ustaliła „Kontrolę wykorzystania dotacji”,
8) załącznik Nr 1 do Regulaminu stanowi „Wniosek o przyznanie dotacji”,
9) załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowi „Informację miesięczną o aktualnej liczbie dzieci (uczniów)
w placówce wg. stanu na pierwszy dzień miesiąca”,
10) załącznik Nr 3 do Regulaminu stanowi „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowej”.
W ocenie Kolegium Izby z § 1 uchwały wynika, że przedmiotem uchwały jest ustalenie trybu udzielania
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych
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form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych na terenie Gminy Błonie.
W związku z powyższym wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty podmiotami
które mogą zakładać i prowadzić publiczne lub niepubliczne szkoły i placówki są:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- inne osoby prawne,
- osoby fizyczne.
Z kolei z art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika legalna definicja:
- przedszkola publicznego,
- publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
- szkoły publicznej,
- szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
Natomiast w myśl art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotacje z budżetu j.s.t. otrzymują lub
mogą otrzymać:
- publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki o których mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy,
- niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, poradnie psychologicznopedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkoły o uprawnieniach szkół
publicznych, placówki o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 5, 7 i 10.
Z powyższego w ocenie Kolegium Izby wynika, że czym innym jest określenie przez ustawodawcę kręgu
podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia jednostek organizacyjnych systemu oświaty natomiast
czym innym jest określenie przez ustawodawcę kręgu publicznych oraz niepublicznych jednostek
organizacyjnych objętych systemem oświaty, którym z mocy ustawy przysługuje dotacja z budżetu j.s.t. lub
które mogą otrzymać dotacje z budżetu j.s.t.
W § 1 uchwały Rada Miasta dokonała zatem nieuprawnionej modyfikacji ustawowego kręgu publicznych
i niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty uprawnionych do dotacji z budżetu Gminy, na
jednostki organizacyjne zakładane i prowadzone przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
czyli na podmioty nie objęte systemem oświaty.
Powyższe wykracza poza delegację art. 80. ust. 4 i art. 90. ust. 4 ustawy o systemie oświaty, skutkiem czego
postanowienia uchwały zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały oraz w załącznikach do załącznika Nr 1 są
bezprzedmiotowe, gdyż dotyczą jednostek organizacyjnych nie objętych systemem oświaty.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

