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W załączeniu przekazuję uchwałę Nr 21.137 .2017 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 roku w celu 

służbowego wykorzystania. 
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Uchwała Nr 21.137.2017 


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Warszawie 


z dnia 24 października 2017 roku 


w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy 
Somianka l dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne nii Gmina Somianka osoby 
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania udzielonej 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), 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 XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 
27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych 
na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
udzielonej dotacji, tj. § 1 tej uchwały w części określającej brzmienie § 4 ust. 4 i 6 
Uchwały Nr XXXV/208/l7 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 20l7r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przedszkoli niepublicznych oraz 
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka 
osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania udzielonej dotacji, ze względu na to, została ona podjęta w tej 
części z istotnym naruszeniem art. 80 ust. 2c i 90 ust. la ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późno zm.). 

§2 

Na niniejszą uchwalę służy Gminie Somianka skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za 
pośrednictwem tutejszego Kolegium. 
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Uzasadnienie 

W dniu 3 października 2017 L została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Uchwała Nr XXXIX/236/l7 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 20l7r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, 
przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka 
przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 

Badając wymienioną uchwalę ustalono, że § l tej uchwaly zostało nadane nowe 
brzmienie § 4 Uchwały Nr XXXV/208/l7 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne 
niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 

z § 4 ust.4 ww. uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. 
w brzmieniu nadanym badaną uchwałą wynika, że w przepisie tym postanowiono 
o wysokości dotacji otrzymywanej przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, 
o których mowa wart. 80 ust. 2c ww. ustawy o systemie oświaty. W ocenie Kolegium 

przepis ten zostal jednak wprowadzony z istotnym naruszeniem wskazanego wyżej 
art. 80 ust, 2c ww, ustawy o systemie oświaty, ponieważ jest w nim mowa o publicznych 
przedszkolach i szkołach podstawowych, które zgodnie z art,71b ust. 2a ustawy 
o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a stosownie do 
aktualnego brzmienia art. 80 ust. 2e ww. ustawy o systemie oświaty, w § 4 ust. 4 ww, 
uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r., w brzmieniu nadanym badaną 

uchwalą, Rada Gminy Somianka powinna wypowiedzieć się odnośnie dotacji 
otrzymywanej przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 127 

ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

z § 4 ust. 6 ww, uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w 

brzmieniu nadanym badaną uchwałą wynika, w przepisie tym postanowiono o 
wysokości dotacji otrzymywanej przez nie publiczne przedszkola i szkoły podstawowe, o 
których mowa wart. 90 ust, la ww. ustawy o systemie oświaty. W ocenie Kolegium 
przepis ten został jednak wprowadzony z istotnym naruszeniem wskazanego wyżej 
art.90 ust. la ww. ustawy o systemie oświaty, ponieważ jest w nim mowa o 
niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a 
ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a 
stosownie do aktualnego brzmienia art. 90 ust. la ww. ustawy o systemie oświaty, w § 4 
ust. 6 ww. uchwały Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 L, W brzmieniu 
nadanym badaną uchwałą, Rada Gminy Somianka powinna wypowiedzieć się odnośnie 
dotacji otrzymywanej przez niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które 
zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka. 
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Ponadto należy stwierdzić, że § 4 ust. 6 ww. uchwały Rady Gminy $omianka z dnia 2 
czerwca 20l7r., w brzmieniu nadanym badaną uchwałą, został określony z istotnym 
naruszeniem art. 90 ust. la ww. ustawy o systemie oświaty również ze względu na to, że 
nie wskazano w nim, iż podmioty wymienione w tym przepisie otrzymują dotację na 
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
orzekło jak w sentencji. 
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