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UCHWAŁA NR 5.40.2017
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz
terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) oraz 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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności § 5 ust. 2 uchwały Nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia
30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk
Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu
i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta
Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. 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 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Miastu Mińsk Mazowiecki przysługuje prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
W dniu 7 lutego 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr
XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji przez publiczne
i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.
Podstawę prawną badanej uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie
oświaty
oraz
art. 40 ust. 1,
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
W wyniku analizy badanej uchwały Kolegium Izby ustaliło:

stanowi art. 80 ust. 4 oraz
art. 41 ust. 1 i art. 42 w zw.
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W § 5 ust. 2 badanej uchwały Rada Miasta uchwaliła „ Korekty rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 można
dokonać w terminie do dnia 28 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.”.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zauważa, iż ustawa o systemie oświaty ani żadne
inne przepisy obowiązującego prawa nie dają delegacji dla organu stanowiącego gminy do określenia
granicznego terminu, w którym beneficjent ma prawo złożyć korektę rozliczenia dotacji a po przekroczeniu,
którego złożenie korekty błędnie sporządzonego rozliczenia dotacji byłoby niemożliwe.
Podstawy w tym zakresie nie zawiera ani art. 80 ust. 4 ani art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w myśl
których:
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których
mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i 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. 80 ust. 4),
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których
mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i 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”
(art. 90 ust. 4).
Bezsporne jest, iż zgodnie z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym badana uchwała stanowi akt
prawa miejscowego.
Również bezsporne jest, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego o czym
stanowi zarówno art. 7 i art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy
o samorządzie gminnym.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż w sferze
publiczno-prawnej nie stosuje się zasady co nie jest zakazane, jest dozwolone , lecz zasadę dozwolonej jest to,
co prawo wyraźnie przewiduje. Zatem jednostkom sektora finansów publicznych wolno zatem to, na co
zezwalają obowiązujące przepisy (np. wyrok NSA z dnia 20 marca 2000 r. II SA/Ka2407/99).
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.
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