
Uchwata Nr 2016 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 


wWarszawie 

z dnia 2 lutego 2016 roku 


w sprawie: orzeczenia Uchwaiy Nr xVIl/ga/1S Rady Gminy 
z dnia 30 grudnia 201Sr. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji i plac6wek oswiatowych niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne Gmina 
Somianka prawne i fizyczne oraz trybu i kontroli 
prawidtowosci i wykorzystywania udzielonej dotacji 

Na podstawie art. 8 marea 1990 r. 0 nym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., w z art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 pazdziernika r.o regionalnyeh obraehunkowych (t.j. U. z 
poz. 1113 z p6zn. zm.) 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co 

§ 1. 

Orzeka 0 Uehwaty Nr XV11/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia grudnia 
2015 r. w sprawie lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk6t i plac6wek 
oswiatowych niepublicznyeh oraz publieznych prowadzonyeh na Gminy 
Somianka przez inne Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidtowosci pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji, ze wzgl~du na 
to, ona z istotnym naruszeniem art. 80 ust. 2f, 3 i 4 oraz 90 
ust. lb, le, i 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 system oswiaty U. z 
poz.2 z zm.) . 

• § 2. 

Na uchwaf~ SfUZY Gminie Somianka do Wojew6dzkiego Sqdu 
Administraeyjnego w Warszawie w terminie dni dor~czenia, za 
posrednictwem Kolegium. 

Uzasadnienie 

W dniu 7 2016 r. zostata dor~ezona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Warszawie Uchwata Nr XV11/98/15 Rady Gminy Somia z dnia 30 grudnia 2015 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla i plae6wek oswiatowych 
niepublicznych oraz publicznyeh prowadzonych na Gminy Somianka przez inne 
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nii Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidtowosci 
pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.. 

8adajqc wskazanq uchwat~, Kolegium ustalito i stwierdzito, co nast~puje: 

W § 2 ust. 5 badanej uchwaty postanowiono, ie na wniosek osoby prowadzqcej 
odpowiednio szkot~, przedszkole lub innq form~ wychowania przedszkolnego, W6jt 
Gminy Somianka moie wyrazic zgod~ na udzielenie dotacji w terminie wczesniejszym nii 
od poczqtku nast~pnego roku budietowego. 
Uregulowanie to jest raiqco sprzeczne z art. 80 ust. 2f i art. 90 ust. 2g ww. ustawy 0 

systemie oswiaty, jak tei z art. 80 ust. 4 i art. 90 ustA tej ustawy. 
W swietle art. 80 ust. 2f i art. 90 ust. 2g ww. ustawy 0 systemie oswiaty, W6jt Gminy 
moie bowiem w niekt6rych przypadkach wyrazic zgod~ na udzielenie dotacji w terminie 
wczesniejszym nii od poczqtku nast~pnego roku budietowego. 
Jednakie upowainienie dla W6jta zawarte w tych przepisach nie obejmuje moiliwosci 
wyraienia przez W6jta zgody na udzielenie dotacji w terminie wczesniejszym nii od 
nast~pnego roku budietowego dla podmiot6w, 0 kt6rych mowa w § 4 ust. 1-3 i ust. 5-6 • 
badanej uchwaty, tj. dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
publicznego przedszkola, publicznej szkoty, niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego i niepublicznego przedszkola, kt6rym dotacje udzielane Sq odpowiednio 
na podstawie art. 80 ust. 2b, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 90 ust. 1c i ust. 1b ww. ustawy 0 

systemie oswiaty. 
Upowainienie dla W6jta zawarte w § 2 ust. 5 badanej uchwaty Rada Gminy Somianka 
zredagowata natomiast w brzmieniu dotyczqcym wszystkich podmiot6w obj~tych ta 
uchwatq, w wyniku czego naruszyta ww. art. 80 ust. 2f i art. 90 ust. 2g ww. ustawy 0 

systemie oswiaty. Jednoczesnie naruszono art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ww. ustawy 0 

systemie oswiaty, poniewai przepisy te upowainiajq organy stanowiqce jednostek 
samorzqdu terytorialnego tylko do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystywania, a poszerzanie 
uprawnien W6jta wynikajqcych z art. 80 ust. 2f i art. 90 ust. 2g tej ustawy nie miesci si~ 
w tym upowainieniu. • 

W § 4 ust.3 badanej uchwaty postanowiono 0 wysokosci dotacji dla szk6f 
publicznych. Jednakie postanowienia w tym zakresie Sq sprzeczne z art. 80 ust. 3 ww. 
ustawy 0 systemie oswiaty. Postanowiono bowiem, ie publiczna szkofa otrzymuje na 
kaidego ucznia dotacj~ z budietu Gminy w wysokosci r6wnej wydatkom bieiqcym 
przewidzianym na jednego ucznia w szkofach danego typu i rodzaju prowadzonych przez 
Gmin~. Natomiast zgodnie z ww. art. 80 ust. 3 ustawy 0 systemie oswiaty, szkoty 
publiczne powinny otrzymywac z budietu Gminy Somianka na kaidego ucznia dotacj~ w 
wysokosci r6wnej wydatkom bieiqcym przewidzianym na jednego ucznia w szkofach 
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gmin~ Somianka, lecz pomniejszonym 
o kwot~ dotacji przewidzianej do wykorzystania, 0 kt6rej mowa wart. 22ae ust. 3 tej 
ustawy, na ucznia. 
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W § 4 ust. 5 badanej uchwaty postanowiono 0 wysokosci dotacji dla 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, spetniajqcych warunki 
okreslone wart. 90 ust. 1c pkt 1-3 ww. ustawy 0 systemie oswiaty. W tym przypadku 
ustalono, ie niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje dotacj~ na 
kaidego ucznia w wysokosci r6wnej 40 % wydatk6w bieiqcych ponoszonych na jednego 
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmin~, pomniejszonych 0 

optaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyiywienie, stanowiqce 
dochody budietu Gminy. Jest to sprzeczne z postanowieniami art. 90 ust. 1c ww. ustawy 
o systemie oswiaty, poniewai zgodnie z tym przepisem ww. innej formie wychowania 
przedszkolnego przystuguje na kaidego ucznia dotacja w wysokosci wi~kszej, tj. w 
wysokosci r6wnej 50 % ww. wydatk6w. 

W § 4 ust. 6 badanej uchwaty postanowiono 0 wysokosci dotacji dla 
niepublicznego przedszkola spetniajqcego warunki okreslone wart. 90 ust. 1b pkt 1-6 
ww. ustawy 0 systemie oswiaty. W tym przypadku ustalono m.in., ie niepublicznee 	 przedszkole otrzymuje dotacj~ w wysokosci 75 % ustalonych w budiecie Gminy 
Somianka wydatk6w bieiqcych ponoszonych w przedszkolach publicznych w 
przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych 0 optaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyiywienie, stanowiqce dochody budietu Gminy, co jest raiqco 
sprzeczne z art. 90 ust. 1b ww. ustawy 0 systemie oswiaty. 
W omawianym przepisie nie wskazano bowiem stosownie do art. 90 ust. 1b ww. ustawy 
o systemie oswiaty, ie dotyczy on dotacji na jednego ucznia oraz, ie wysokosc dotacji 
ustalana jest od wydatk6w bieiqcych przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gmin~. 
Przyjmujqc zas, ie w omawianym przepisie badanej uchwaty jest mowa 0 wysokosci 
dotacji na jednego ucznia, naleiy stwierdzic, ii wysokosc dotacji zostata okreslona 
niezgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1b ww. ustawy 0 systemie oswiaty, poniewai 
zgodnie z tym przepisem niepubliczne przedszkole powinno otrzymywac na kaidego 
ucznia dotacj~ w wysokosci r6wnej wydatkom, 0 kt6rych mowa w tym przepisie. 

e 
Majqc powyisze na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie orzekto jak w sentencji niniejszej uchwaty 
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