
Uchwała	nr	25/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	30	stycznia	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Gminy	Lubin	nr	III/41/2018	
z	dnia	28	grudnia	2018	r.	w	sprawie	trybu	udzielania	i	rozliczania	dotacji	dla	niepublicznych	
i	publicznych	szkół,	przedszkoli,	oddziałów	przedszkolnych	zorganizowanych	w	szkołach
podstawowych	i	innych	form	wychowania	przedszkolnego	prowadzonych	przez	podmioty	

inne	niż	jednostka	samorządu	terytorialnego,	trybu	przeprowadzania	kontroli	
prawidłowości	ich	pobrania	i	wykorzystania

Na	podstawie	 art.	 18	ust.	 1	pkt	 1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	 r.	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561	 i	z	2018	r.	poz.	2500)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia
8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 994,	 z	 późn.	 zm.),	 Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

§	4	ust.	4	 i	5	uchwały	Rady	Gminy	Lubin	nr	 III/41/2018	z	dnia	28	grudnia	2018	r.	w	sprawie	 trybu
udzielania	i	rozliczania	dotacji	dla	niepublicznych	i	publicznych	szkół,	przedszkoli,	oddziałów	przed-
szkolnych	 zorganizowanych	 w	 szkołach	 podstawowych	 i	 innych	 form	 wychowania	 przedszkolnego
prowadzonych	 przez	 podmioty	 inne	 niż	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego,	 trybu	 przeprowadzania
kontroli	 prawidłowości	 ich	 pobrania	 i	 wykorzystania	—	wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 38	 ust.	 1
ustawy	 z	 dnia	 27	 października	 2017	 r.	 o	 finansowaniu	 zadań	 oświatowych	 (Dz.U.	 poz.	 2203
i	z	2018	r.	poz.	2245).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Gminy	Lubin	nr	III/41/2018	z	dnia	28	grudnia	2018	r.	w	sprawie	trybu	udzielania
i	 rozliczania	 dotacji	 dla	 niepublicznych	 i	 publicznych	 szkół,	 przedszkoli,	 oddziałów	przedszkolnych
zorganizowanych	 w	 szkołach	 podstawowych	 i	 innych	 form	 wychowania	 przedszkolnego	 prowadzo-
nych	 przez	 podmioty	 inne	 niż	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego,	 trybu	 przeprowadzania	 kontroli
prawidłowości	 ich	 pobrania	 i	 wykorzystania	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we
Wrocławiu	w	dniu	8	stycznia	2019	roku.

	Przedmiotową	uchwałą	Rada	Gminy	Lubin	—	powołując	się	na	przepisy	art.	18	ust.	2	pkt	15
ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 994,	 z	 późn.	 zm.)
oraz	art.	38	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	października	2017	r.	o	finansowaniu	zadań	oświatowych	(Dz.U.
poz.	 2203	 i	 z	 2018	 r.	 poz.	 2245),	 zwanej	 dalej	 „u.f.z.o.”	—	 ustaliła	 tryb	 udzielania	 i	 rozliczania
dotacji	 dla	 niepublicznych	 i	 publicznych	 szkół,	 przedszkoli,	 oddziałów	 przedszkolnych	 zorganizo-
wanych	w	 szkołach	 podstawowych	 i	 innych	 form	wychowania	 przedszkolnego	 prowadzonych	 przez
podmioty	 inne	niż	 jednostka	 samorządu	 terytorialnego	oraz	 tryb	przeprowadzania	kontroli	prawidło-
wości	ich	pobrania	i	wykorzystania.

Badając	 przedmiotową	 uchwałę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
stwierdziło,	co	następuje:

W	§	4	ust.	4	i	5	badanej	uchwały	Rada	Gminy	Lubin	postanowiła,	że:	

„4.	W	 przypadku	 uczniów	 będących	 mieszkańcami	 innych	 gmin	 organ	 prowadzący	 składa	 do
Urzędu	Gminy	jednorazowo	oświadczenia	rodziców/opiekunów	prawnych	tych	uczniów	o	faktycznym
miejscu	zamieszkania.
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5.	 Organy	 prowadzące,	 które	 w	 informacji	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 1	 i	 2,	 wykazują	 uczniów
niepełnosprawnych,	 dzieci	 objęte	 wczesnym	 wspomaganiem	 rozwoju,	 uczestników	 zajęć	 rewalida-
cyjno-wychowawczych	do	 informacji	 tej	 dołączają	kserokopie	potwierdzone	 za	 zgodność	 z	orygina-
łem	 odpowiednio	 orzeczenia	 o	 potrzebie	 kształcenia	 specjalnego	 lub	 opinie	 o	 potrzebie	wczesnego
wspomagania	 rozwoju	 dziecka,	 lub	 orzeczeń	 o	 potrzebie	 zajęć	 rewalidacyjno-wychowawczych,
o	 których	 mowa	 w	 art.	 127	 ust.	 10	 ustawy	 oświatowej.	 Kserokopie	 te	 załącza	 się	 jednorazowo
w	miesiącu,	w	którym	po	raz	pierwszy	dany	organ	prowadzący	wykazuje	w	informacji,	o	której	mowa
w	ust.	1	i	2	ucznia	posiadającego	przedmiotowe	orzeczenie	lub	opinię”.

W	 ocenie	Kolegium	 organ	 stanowiący	 gminy	 nie	 posiada	 kompetencji	 wprowadzenia	 wymogu
złożenia	 przez	 osobę	 prowadzącą	 dotowaną	 placówkę	 oświadczenia	 rodziców	 bądź	 opiekunów
prawnych	ucznia	o	faktycznym	miejscu	zamieszkania.	Zakres	przedmiotowy	badanej	uchwały	określa
art.	38	ust.	1	u.f.z.o.,	stanowiący	podstawę	jej	podjęcia.	Zgodnie	z	tym	przepisem	organ	stanowiący
jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	 w	 drodze	 uchwały,	 ustala	 tryb	 udzielania	 i	 rozliczania	 dotacji,
o	 których	 mowa	 w	 art.	 15–21,	 art.	 25,	 art.	 26,	 art.	 28–31a	 i	 art.	 32,	 oraz	 tryb	 przeprowadzania
kontroli	 prawidłowości	 ich	 pobrania	 i	wykorzystania,	w	 tym	 zakres	 danych,	 które	 powinny	 być	 za-
warte	we	wniosku	o	udzielenie	dotacji	i	w	rozliczeniu	jej	wykorzystania,	termin	przekazania	informa-
cji	 o	 liczbie	 odpowiednio	 dzieci	 objętych	 wczesnym	 wspomaganiem	 rozwoju,	 uczniów,	 wycho-
wanków,	 uczestników	 zajęć	 rewalidacyjno-wychowawczych	 lub	 słuchaczy	 kwalifikacyjnych	 kursów
zawodowych,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 34	 ust.	 2,	 oraz	 termin	 i	 sposób	 rozliczenia	 wykorzystania
dotacji.	Wymóg	złożenia	wskazanego	oświadczenia	nie	mieści	się	w	granicach	delegacji	wyznaczonej
powołanym	przepisem,	co	stanowi	o	istotnym	naruszeniu	art.	38	ust.	1	u.f.z.o.

Powołany	przepis	nie	zawiera	 również	stosownego	upoważnienia	dla	 rady	gminy	do	nakładania
na	osoby	prowadzące	dotowaną	placówkę	obowiązku	dołączania	do	informacji	miesięcznej	o	faktycz-
nej	 liczbie	 uczniów	 potwierdzonych	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 kserokopii	 orzeczeń	 o	 potrzebie
kształcenia	 specjalnego	 lub	 opinii	 o	 potrzebie	wczesnego	wspomagania	 rozwoju	 dziecka	 albo	 orze-
czeń	o	potrzebie	zajęć	rewalidacyjno-wychowawczych.	Dane	dotyczące	stanu	zdrowia	uczniów	mają
charakter	 danych	 wrażliwych	 i	 podlegają	 szczególnym	 obostrzeniom	 w	 zakresie	 ich	 przetwarzania.
Zgodnie	 z	 art	 9	 ust	 1	 rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia
27	 kwietnia	 2016	 r.	w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 oso-
bowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 oraz	 uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE
(ogólne	 rozporządzenie	 o	 ochronie	 danych)	 (Dz.Urz.	 UE	 L	 z	 2016	 r.	 Nr	 119,	 str.	 1	 z	 późn.	 zm.),
zabrania	 się	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 ujawniających	 pochodzenie	 rasowe	 lub	 etniczne,
poglądy	 polityczne,	 przekonania	 religijne	 lub	 światopoglądowe,	 przynależność	 do	 związków	 zawo-
dowych	 oraz	 przetwarzania	 danych	 genetycznych,	 danych	 biometrycznych	 w	 celu	 jednoznacznego
zidentyfikowania	 osoby	 fizycznej	 lub	 danych	 dotyczących	 zdrowia,	 seksualności	 lub	 orientacji
seksualnej	 tej	osoby.	W	świetle	 art.	 9	ust.	 2	 lit.	 g	ww.	 rozporządzenia	przetwarzanie	 takich	danych
jest	dopuszczalne	jeżeli	jest	niezbędne	ze	względów	związanych	z	ważnym	interesem	publicznym,	na
podstawie	prawa	Unii	lub	prawa	państwa	członkowskiego,	które	są	proporcjonalne	do	wyznaczonego
celu,	 nie	 naruszają	 istoty	 prawa	 do	 ochrony	 danych	 i	 przewidują	 odpowiednie	 i	 konkretne	 środki
ochrony	praw	podstawowych	i	interesów	osoby,	której	dane	dotyczą.	Wobec	powyższego	obowiązki,
które	gmina	może	nałożyć	na	podmioty	zobowiązane	do	złożenia	informacji	miesięcznej	o	faktycznej
liczbie	 uczniów,	 muszą	 pozostawać	 w	 odpowiedniej	 proporcji	 do	 założonego	 celu	 i	 nie	 mogą	 stać
w	sprzeczności	z	innymi	prawami.

Wojewódzki	Sąd	Administracyjny	w	Poznaniu	w	wyroku	z	dnia	28	października	2015	r.	 (sygn.
akt	I	SA/Po	1305/15)	stwierdził,	że	„zgodnie	z	linią	orzeczniczą	sądów	administracyjnych	(np.	wyrok
NSA	 z	 8	maja	 2013	 r.	 sygn.	 akt	 II	 GSK	 299/12,	 LEX	 nr	 1328496),	 przepis	 ustawy	 ustanawiający
upoważnienie	 do	wydania	 aktu	 prawa	miejscowego	 podlega	 ścisłej	wykładni	 językowej	 i	 nie	może
prowadzić	 do	 objęcia	 zakresem	 upoważnienia	 materii	 w	 nim	 niewymienionych	 w	 drodze	 wykładni
celowościowej.	 Organ	 samorządu	 terytorialnego	 wykonujący	 kompetencję	 prawodawczą	 zawartą
w	upoważnieniu	ustawowym	jest	obowiązany	działać	ściśle	w	granicach	tego	upoważnienia.	Nie	jest
upoważniony	ani	do	regulowania	tego,	co	zostało	już	ustawowo	uregulowane,	ani	też	do	wychodzenia
poza	zakres	upoważnienia	ustawowego”.
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Niezależnie	 od	 powyższego,	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	wska-
zuje	na:

-	 brak	 odesłania	 w	 części	 normatywnej	 uchwały	 do	 załącznika	 nr	 1,	 w	 którym	 przedstawiono
wzór	 wniosku	 o	 udzielenie	 dotacji;	 zgodnie	 z	 §	 29	 ust.	 1	 w	 związku	 z	 §	 143	 załącznika	 do
rozporządzenia	 Prezesa	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 20	 czerwca	 2002	 r.	 w	 sprawie	 „Zasad	 techniki
prawodawczej”	 (Dz.	U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 283)	odesłania	do	 załączników	zamieszcza	 się	w	przepisach
merytorycznych	uchwały,	co	oznacza,	że	przynajmniej	jeden	przepis	merytoryczny	uchwały	powinien
zawierać	odesłanie	do	postanowień	zawartych	w	załączniku;

-	rozbieżność	pomiędzy	postanowieniami	zawartymi	w	§	6	uchwały	a	załącznikiem	nr	3.

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

Na	 niniejszą	 uchwałę	Radzie	Gminy	Lubin	 przysługuje	 skarga,	 którą	wnosi	 się	 do	Wojewódz-
kiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	 Mikołaja	 78/79,	 za	 pośrednictwem
Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty	 doręczenia
uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


