
Uchwała Nr 33/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 5 maja 2010 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krośnice 

nr XXXI/225/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu 

kontroli jej wykorzystania 
 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz.577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm., Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność § 6 ust. 5 uchwały Rady Gminy Krośnice 
nr XXXI/225/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu kontroli jej 
wykorzystania, z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XXXI/225/2010 z 31 marca 2010 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz 
trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 6 kwietnia 2010 roku. 

Badana uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 
40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ustawy o systemie oświaty.  

W § 6 ust. 5 Rada Gminy przyjęła następującą regulację: 
„Dotacja z budżetu gminy może zostać wstrzymana w przypadku niezłożenia 

rozliczenia dotacji lub stwierdzenia podania nieprawdziwych danych do czasu 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W przypadku zmiany liczby uczniów 
w dotowanej placówce w trakcie danego miesiąca, dotacja, na tę zwiększoną liczbę 
uczniów przyznawana będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca.”. 

W związku z powyższym Kolegium Izby stwierdziło, co następuje: 
Za niedopuszczalne należy uznać nakładanie dodatkowych obowiązków, od 

których spełnienia przez beneficjenta zależy faktyczne otrzymanie dotacji. Rada 
Gminy nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnych dotacji. Zgodnie z art. 90 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczenia dotacji, o których mowa w ust. 2a-
3b tej ustawy, z uwzględnieniem następujących elementów: podstawy obliczenia 
dotacji, zakresu danych jakie mają zostać zawarte we wniosku beneficjenta o 
udzielenie dotacji oraz rozliczeniu wykorzystania dotacji. Zgodnie z treścią art. 90 
ust. 3c ustawy o systemie oświaty przedmiotowe dotacje są przekazywane w 12 
częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy 
szkoły lub placówki. Przepis ten wyraźnie reguluje sposób i termin przekazywania 
dotacji, tak więc organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma 
możliwości wstrzymania wypłat należnych dotacji.  
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W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uzależnienie przekazania 
dotacji od spełnienia warunków określonych w § 6 ust. 5 nie znajduje umocowania 
prawnego w kompetencji Rady Gminy jaka wynika z art. 90 ust. 4 ustawy 
o systemie oświaty.  

Kolegium zwraca także uwagę na zdanie drugie w ust. 5 § 6, zdanie jest 
powtórzeniem treści ust. 4 w tym paragrafie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krośnice przysługuje skarga, którą wnosi 

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 
78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.  

 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


