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UCHWAŁA NR 4.27.2017
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec
z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia
2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby
fizyczne, osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania w części dotyczącej § 6 ust. 12, 13 i 14 uchwały z powodu istotnego naruszenia
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Jednorożec skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 24 stycznia 2017 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne, osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie jest właściwa rzeczowo do zbadania zgodności z prawem ww. uchwały.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
stwierdziło istotne naruszenie prawa w § 6 ust. 12, 13 i 14 uchwały.
W przepisach tych Rada Gminy postanowiła, iż na podstawie ustaleń protokołu kontroli do dyrektora
kontrolowanego podmiotu lub do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot jest kierowane pisemne
wystąpienie pokontrolne. Dyrektor kontrolowanego podmiotu lub osoba prowadząca, do której zostało
skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym
zawiadomić kontrolujących o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. O każdym przypadku odmowy
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wykonania zaleceń pokontrolnych lub o niepowiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych, kontrolujący powiadamiają Wójta Gminy Jednorożec.
Postanowienia Rady Gminy Jednorożec o możliwości kierowania zaleceń pokontrolnych dla jednostki
kontrolowanej nie będącej jednostką organizacyjną Gminy nie mają oparcia w obowiązującym prawie
i wykraczają poza delegację art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty.
Przepisy te dotyczą ustalenia przez organ stanowiący trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.
Na podstawie ustaleń kontroli organ dotujący jakim jest Gmina Jednorożec może jedynie wszcząć
postępowanie w celu wydania decyzji o zwrocie dotacji, w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.). Od decyzji wydanej w pierwszej instancji
przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia.
W powyższych zapisach Rada Gminy Jednorożec przekroczyła zakres upoważnienia zawartego
w art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Przepisy te upoważniają organ stanowiący wyłącznie
do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
Z tych względów Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.
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