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UCHWAŁA NR 15.215.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia
17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506 ) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) -Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca
2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego, tj. § 5 ust. 6 w zakresie wyrazów ,,sporządzanie obliczeń
i zestawień”, § 7 ust. 3, § 8 w zakresie wyrażenia ,,oraz uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/170/2017
z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania”, z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1, art. 80 pkt 16 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203), art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.869), § 32 ust. 1, § 134, § 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 2016 r., poz.283 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Jastrzębia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 r.
Zgodnie z art.11 ust.1 pkt.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych powyższa uchwała podlega
nadzorowi Izby.
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Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło
i zważyło, co następuje.
W § 5 ust. 6 uchwały Rada postanowiła następująco ,,W razie potrzeby osoby upoważnione do
przeprowadzenia kontroli mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego
dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania
dotacji.”
W ocenie Kolegium Izby, postanowienie o tym, iż osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogą
występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o sporządzanie obliczeń
i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji, oznacza de facto nałożenie obowiązku sporządzania
ww. obliczeń i zestawień na kontrolowany podmiot, co wykracza poza delegację dla Rady do ustalenia trybu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zawartą w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Beneficjenci dotacji, o których mowa w badanej uchwale nie są
podmiotami zależnymi, czy też nadzorowanymi przez Gminę Jastrzębia, dlatego nie można bez wyraźniej
podstawy prawnej nakładać na nich ww. obowiązków. Podejmując badaną uchwałę Rada powinna działać na
podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Wynika to wprost z przepisów § 134, § 135 w związku z §
143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie ,,Zasad
techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283 ze zm.). Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem,
wprowadzenie do aktów prawa miejscowego, którym w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym jest badana uchwała, regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego
stanowi istotne naruszenie prawa (patrz np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25.05.2016 r., sygn. akt IVSA/Gd
266/16).
W § 7 ust. 3 uchwały Rada postanowiła następująco ,,Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jastrzębia
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia okoliczności.”
Powyższe regulacje stanowią powielenie przepisu art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 252 ust. 5 ww. ustawy zwrotowi do budżetu jednostki
samorządu terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. A zatem Rada Gminy Jastrzębia postanawiając jak
w cyt. § 7 ust. 3 badanej uchwały dokonała nie tylko powielenia, ale i nieuprawnionej modyfikacji zasad
zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, określonych przez ustawodawcę w art. 252 ustawy o finansach publicznych.
Zdaniem organu nadzoru uchwała Rady nie powinna regulować jeszcze raz tego, co zostało już zamieszczone
w ustawie, a w szczególności nie powinna modyfikować przepisów ustawowych. Pogląd ten podzielił Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2003 r., sygn. akt II SA/Wr 2572/02 który orzekł, iż narusza
powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę jeszcze raz
tego co zostało już zamieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa lecz także modyfikowanie
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w przepisach wyraźnie
przewidzianego upoważnienia ustawowego. Powtórzenie regulacji ustawowych lub ich modyfikacja w akcie
prawa miejscowego jest niedopuszczalne, także z uwagi na fakt, iż trzeba się liczyć z tym, że powtórzony
przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do
całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy (patrz: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 518/11).
W § 8 badanej uchwały Rada postanowiła ,,Traci moc Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XLV/225/2018
Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz uchwała Rady Gminy
Jastrzębia Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.”
W ocenie Kolegium Izby powyższa regulacja w zakresie wyrażenia ,,oraz uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr
XXXII/170/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
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niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania” nie znajduje uzasadnienia prawnego, gdyż uchwała ta była
podjęta na postawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który m.in. uchylony
został przez art. 80 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
zmieniającej ww. ustawę o systemie oświaty z dniem 1 stycznia 2018 roku (patrz: art. 147 ww. ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2017 r., poz.2203). Zgodnie z § 32 ust. 1 załącznika do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku 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. W myśl ww. § 143 załącznika do rozporządzenia w sprawie
,,Zasad techniki prawodawczej”, zasada ta znajduje odpowiednie zastosowanie do aktów prawa miejscowego.
W związku z powyższym, Rada Gminy Jastrzębia nie była władna stanowić o utracie mocy obowiązującej
uchwały Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Mając na uwadze powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium
Bożena Zych

