
Uchwała nr 89/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 7 listopada 2007 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/57/2007 Rady Gminy 
Stoszowice z 28 września 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu 

udzielenia i rozliczenia dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół 
publicznych 

 
Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze 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 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały nr VII/57/2007 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 28 września 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielenia 
i rozliczenia dotacji szkołom niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych 
wobec istotnego naruszenia 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 2005 r. nr 190 poz. 1606 ze zm.) w związku z art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 

Uchwala nr VII/57/2007 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2007 
roku o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji szkołom 
niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 12 października 2007 r. 

Na mocy postanowień § 1 wyżej wymienionej uchwały Rada Gminy 
wprowadziła nowe brzmienie § 3 uchwały nr V/32/2003 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 września 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji szkołom 
niepublicznym z uprawnieniami szkół publicznych zmienionej uchwałą nr 
VII/51/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Gminy postanawiając w § 3, że uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia działała sprzecznie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych niewątpliwie stanowi – 
analogicznie jak uchwała zmieniana - akt prawa miejscowego obowiązującego na 
obszarze gminy. Zatem zgodnie z wyżej wymienioną ustawą akty normatywne 
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, w tym również uchwały 
zmieniające uchwały będące aktami prawa miejscowego, podlegają ogłoszeniu 
w dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich 
ogłoszenia.  

Niezależnie od powyższego Kolegium Regionalnej Izby we Wrocławiu wskazuje, 
iż postanowienia § 5 – 7 zmienianej uchwały nr V/32/2003 Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 11 września 2003 r. określające cel dotacji oraz zasady rozliczenia jej 
wykorzystania są sprzeczne z postanowieniami art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 
2572 ze zm.). Dotacje przyznawane przez gminę na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy 
o systemie oświaty mają charakter dotacji podmiotowych. Obowiązkiem gminy jest 
udzielenie dotacji szkołom niepublicznym na każdego ucznia. W związku z tym 
rozliczenie tych dotacji powinno nastąpić poprzez zobowiązanie podmiotów spoza 



sektora finansów publicznych prowadzących szkoły niepubliczne do podania 
faktycznej liczby uczniów w terminach określonych przez Radę w uchwale 
określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Stoszowice przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


