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UCHWAŁA NR 11.163.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla
publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby
prawne i osoby fizyczne.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 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 Uchwały Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych
na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne, ze względu na to,
że została ona podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa art. 25 ust. 1 i art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Somianka skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.
Uzasadnienie
W dniu 2 maja 2018 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż
Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne.
Badając wskazaną uchwałę, Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.
Badaną uchwałę podjęto m.in. na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, a z dołączonego do tej uchwały uzasadnienia wynika, że korzystając z upoważnienia zawartego
w tych przepisach, Rada Gminy Somianka zamierzała w drodze badanej uchwały wyrazić zgodę na udzielenie
dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inną niż Gmina Somianka osobę prawną lub
osobę fizyczną w wysokości wyższej niż wynikająca z art. 25 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych.
W związku z powyższym w § 1 badanej uchwały zamieszczono przepis o treści „Wyraża się zgodę na
udzielenie dotacji z budżetu Gminy Somianka na ucznia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej na
terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne, w wysokości równej
25 % podstawowej kwoty dotacji określonej w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)”.
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, że treść § 1 badanej uchwały została
zredagowana w taki sposób, że nie odzwierciedliła intencji zawartej w uzasadnieniu do tej uchwały. Zapisem
tym Rada Gminy nie tylko nie zwiększyła kwoty dotacji, ale ograniczyła tę kwotę do wysokości 25 %
podstawowej kwoty dotacji przysługującej na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych.
Przepis § 1 badanej uchwały został więc uchwalony z istotnym naruszeniem zarówno art. 39 ust. 2 pkt 2, jak
też art. 25 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Artykuł 39 ust. 2 ww. ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych nie upoważnia bowiem do wyrażania zgody na udzielanie dotacji publicznym szkołom
podstawowym w wysokości niższej niż określona w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lecz tylko w wysokości wyższej.
Wyrażając zaś zgodę na udzielenie ww. podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż określona
art. 25 ust. 1 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, istotnie naruszono wymieniony przepis,
ponieważ pozbawiono wskazany podmiot możliwości otrzymania dotacji w wysokości określonej
art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.
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