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UCHWAŁA NR 3.47.2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy
Stanisławów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom
wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
w części, t.j.:
1) § 4 pkt 1 i 2, § 10 uchwały,
2) załącznika Nr 2 do uchwały zatytułowanego Oświadczenie - w zakresie wyrazów „…, data urodzenia”
3) załącznika Nr 3 do uchwały zatytułowanego informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na
pierwszy dzień miesiąca … roku - w zakresie wyrazów „Data urodzenia”, „Miejsce zamieszkania”, „…
Dobre …”,
z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4, art. 90 ust. 3g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) oraz
art. 88 ust. 1 Konstytucji RP.
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Stanisławów 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 XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania została doręczona Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2016 r.
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Przedmiotowa uchwała stosownie do art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
podlega nadzorowi izby.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje:
1. W podstawie prawnej uchwały Rada Gminy Stanisławów wskazała m.in. przepis art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb
udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a-1c i 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;
2. W § 4 uchwały Rada Gminy zobowiązała organ prowadzący placówkę oświatową do:
1) Przekazywania opinii lub orzeczenia wydane w trybie art. 71b ust. 3 ostawy o systemie oświaty.
2) Składania oświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka, wzór oświadczenia rodzica lub
opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka stanowi załącznik nr 2 do uchwały.”
3. W § 10 Rada postanowiła, że „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.”
W ocenie Kolegium Izby Rada Gminy dokonując zapisów w § 4 pkt 1-2 przekroczyła delegację wynikającą
z cyt. 90 ust. 4 u.o.s.o., stanowiącego podstawę podjęcia badanej uchwały. Obowiązki nałożone na podmiot
dotowany, sformułowane w tej części uchwały nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa.
Ponadto Kolegium zauważa, że z brzmienia 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty wyraźnie wynika, iż organy,
o których mowa w ust. 3e mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół, przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i placówek w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji przez szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i placówki.
Regulacje Organu Stanowiącego zawarte w § 4 pkt 1, 2 uchwały, załączniku Nr 2 i załączniku Nr 3 w zakresie
dat urodzeń dzieci i miejsc ich zamieszkania, stanowiące o obowiązku wykazywania danych osobowych
uczniów związane są z etapem udzielania i rozliczania dotacji, nie zaś etapem kontroli, która odbywa sia
w odrębnym trybie. Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby doszło do przekonania, że regulacje te
w istotny sposób naruszają przepis art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty.
Ponadto w załączniku Nr 3 w pkt 4 lit. c Rada Gminy Stanisławów przewidziała informację o liczbie uczniów
spoza terenu Gminy Dobre, co pozostaje bez jakiegokolwiek związku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zauważa, że zasada konstytucyjna, dotycząca
obowiązywania prawa, wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż warunkiem wejścia w życie
ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów
normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.
Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi
termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Art. 5 ustawy dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, ale tylko, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., (sygn. II FSK 1272/09) podkreślił, że
"Zakaz retroaktywności stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego, a jego podważanie przez
organ państwa uznać należy za zachowanie wysoce naganne". Ponadto wskazał, że „(...) wsteczna moc
prawna może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw ". Sąd ten wykluczył natomiast "(...) możliwość
zastosowania tej normy do nakładania obowiązków".
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Przedmiotowa uchwała oprócz regulacji w zakresie trybu udzielania dotacji nakłada również obowiązki na
podmiot dotowany, w tym obowiązek składania informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz dokonywania
okresowych rozliczeń.
W związku z powyższym organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała, stanowiąca akt prawa
miejscowego, winna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zatem określenie w treści uchwały podjętej w dniu 29 grudnia 2015 r. zapisu, iż wchodzi ona w życie z dniem
1 stycznia 2016 r., tj. przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego w istotny sposób narusza przepisy art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji RP.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

