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UCHWAŁA NR 5.45.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. 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 V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
tych dotacji, ze względu na to, że brak jest w niej wewnętrznej spójności i podjęta została ona z istotnym
naruszeniem art. 80 ust. 2b i c oraz 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Łyse skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.
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Uzasadnienie
W dniu 28 stycznia 2015 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Badając wskazaną uchwałę, Kolegium Izby ustaliło i stwierdziło, co następuje:
W § 1 ust. 3 badanej uchwały zamieszczono uregulowania odnośnie wysokości dotacji dla publicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz ośrodków, o których mowa
w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które zgodnie z art. 71b ust. 2a tej ustawy prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka. Uregulowania wprowadzone tym przepisem nie rozstrzygnęły jednak
o wysokości dotacji dla podmiotów w nim wymienionych, ponieważ zostały ograniczone tylko powtórzenia
dyspozycji zawartej w tym zakresie w art. 80 ust. 2c ww. ustawy o systemie oświaty, tj. do wskazania, że
podmioty te otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu
terytorialnego.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że uregulowania odnośnie wysokości dotacji dla podmiotów
wymienionych w § 1 ust. 3 badanej uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 80 ust. 4 ww. ustawy
o systemie oświaty. W świetle tego przepisu, określając tryb udzielania i rozliczania dotacji, Rada Gminy Łyse
powinna bowiem doprecyzować, w jakiej konkretnie wysokości będą otrzymywały dotacje na każde dziecko
podmioty wymienione w § 1 ust. 3 badanej uchwały, kierując się tym, że zgodnie z art. 80 ust. 2c dotacja ta
musi być określona w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
W § 2 badanej uchwały określono wysokość dotacji otrzymywanej przez osobę prowadzącą wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy
o systemie oświaty. Nie wskazano jednak, czy określona § 2 badanej uchwały wysokość dotacji dotyczy
publicznych, czy też niepublicznych form wychowania przedszkolnego. W związku z tym przepis zawarty
w § 2 badanej uchwały mógłby mieć zastosowanie zarówno do publicznych jak też niepublicznych form
wychowania przedszkolnego, co z kolei świadczy o braku wewnętrznej spójności w badanej uchwale, ponieważ
o wysokości dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w publicznych formach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ww. ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy Łyse
rozstrzygnęła już w § 1 ust. 2 badanej uchwały.
Ponadto należy stwierdzić, że wysokość dotacji określona w § 2 badanej uchwały została ustalona niezgodnie
zarówno z art. 80 ust. 2b ww. ustawy o systemie oświaty, jak też z art. 14 ust. 3 ww. ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przepisy te stanowią bowiem, że wysokość dotacji powinna być
ustalana procentowo od wydatków bieżących przewidzianych (ponoszonych) na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a w § 2 badanej uchwały
pomniejszania wydatków bieżących o te opłaty nie przewidziano.
Oprócz wskazanego wyżej braku wewnętrznej spójności badanej uchwały w zakresie uregulowań dotyczących
wychowania przedszkolnego w formach, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ww. ustawy o systemie oświaty,
w badanej uchwale brak jest też wewnętrznej spójności pomiędzy tytułem tej uchwały, a jej treścią. Z tytułu tej
uchwały wynika bowiem, że reguluje ona m.in. tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
a uchwała ta nie zawiera żadnych postanowień odnośnie wysokości dotacji dla takich szkół.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

