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UCHWAŁA NR 9.144.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia
28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania
dotacji
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
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 w części Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca
2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, tj. § 11 ust. 3 i ust. 4, § 12,
§ 13 ust. 5, § 14 ust. 8 i ust. 9 oraz § 18, ze względu na to, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem
art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 1 i art. 80 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz § 32 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 283).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Czarnia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 4 kwietnia 2018 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Badając wskazaną uchwałę, Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.
W § 11 ust. 3 badanej uchwały Rada Gminy Czarnia zawarła przepis mówiący o tym, że w ramach kontroli
można żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji wykorzystania dotacji.
Natomiast w § 13 ust. 5 tej uchwały postanowiła, że kontrolujący mogą żądać w szczególności sporządzenia
odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
Zawarte w powyższych przepisach upoważnienie do żądania przedłożenia potwierdzonej za zgodność
z oryginałem dokumentacji wykorzystania dotacji, czy też zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach,
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a tym samym nałożenie w tym zakresie obowiązku na podmiot kontrolowany nie ma podstawy prawnej
w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności nie mieści się w delegacji zawartej w art. 38 ust. 1 ww.
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Obowiązek wydania przez podmiot kontrolowany dokumentów
poświadczonych za zgodność z oryginałem wykracza poza tryb kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji. Beneficjenci dotacji, o których mowa w badanej uchwale nie są podmiotami zależnymi
lub nadzorowanymi przez Gminę Czarnia, dlatego też bez podstawy prawnej nie można na nich nakładać ww.
obowiązków.
W § 11 ust. 4 badanej uchwały Rada Gminy Czarnia zawarła postanowienie zobowiązujące organ
prowadzący do przedkładania w ramach kontroli żądanych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia
żądania.
Nakładając na kontrolowanego tym przepisem obowiązek przedkładania żądanych dokumentów w terminie
7 dni Rada Gminy Czarnia istotnie naruszyła art. 36 ust. 3 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z tym przepisem nie istnieje bowiem obowiązek niezwłocznego przedstawiania przez jednostkę
kontrolowaną dokumentów żądanych przez kontrolującego, lecz dokumentacja udostępniana jest w terminie
14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o jej udostępnienie.
W § 12 badanej uchwały Rada Gminy Czarnia zamieściła przepisy określające zakres kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy.
Szczegółowe uregulowania dotyczące zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
określone zostały w art. 36 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Natomiast zgodnie
z art. 38 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Rada Gminy winna określić tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Stanowienie prawa w szerszym
zakresie tj. o zakresie kontroli, jak to ma miejsce w § 6 ust. 3 badanej uchwały nie znajduje podstawy
w kompetencjach przyznanych radzie w ww. przepisie. Rada wykonując kompetencję prawodawczą zawartą
w upoważnieniu ustawowym jest obowiązana działać ściśle w granicach tego upoważnienia, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach § 135 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 283).
W § 14 ust. 8 badanej uchwały postanowiono, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzane
jest wystąpienie pokontrolne.
Natomiast w § 14 ust. 9 tej uchwały nałożono na podmioty kontrolowane obowiązek zawiadamiania organu
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Nałożenie na kontrolowanych obowiązku zawiadamiania o realizacji zaleceń pokontrolnych wskazuje na to, że
wystąpienie pokontrolne ma charakter zaleceń pokontrolnych. Wobec tego, w ocenie Kolegium Izby,
postanowienia badanej uchwały odnośnie wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych wykraczają poza
delegację art. 38 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, gdyż nie mieszczą się w pojęciu „tryb”
kontroli.
Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje, że organ dotujący na podstawie ustaleń kontroli może natomiast
wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu dotacji w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
W § 18 badanej uchwały wskazano, że traci moc uchwała Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Czarnia z dnia
28 września 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.). Zgodnie z art. 80 pkt 16 ww. ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych wyżej wymieniona podstawa prawna została uchylona. Uchwała
przedmiotowa została podjęta na podstawie art. 38 obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ww. ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z § 32 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki
prawodawczej”, „jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się
przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci
moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie
przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu. Wykonawczy charakter aktu prawa miejscowego
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oraz zasada prymatu nad nim ustawy w hierarchii prawa, obligują organ realizujący ustawową normę
kompetencyjną do wydawania tych aktów zgodnie z zapisami ustawowymi. Skoro uchwała straciła swój byt
prawny na mocy zapisów ustawowych, to Rada nie mogła decydować w tej kwestii w podjętej uchwale.
Zamieszczając zatem regulację w § 18 Rada istotnie naruszyła art. 80 pkt 16 ww. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych oraz § 32 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium
Bożena Zych

