
Uchwała	nr	38/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	27	lutego	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Powiatu	Legnickiego	nr	III/24/2019	
z	dnia	24	stycznia	2019	r.	w	sprawie	trybu	udzielania	i	rozliczania	dotacji,	trybu	i	zakresu
prawidłowości	ich	pobrania	i	wykorzystywania	oraz	terminu	i	sposobu	rozliczenia	dotacji	

dla	szkół	i	placówek	niepublicznych	prowadzonych	na	terenie	powiatu	legnickiego	
przez	inne	podmioty	niż	jednostki	samorządu	terytorialnego

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	4	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	powiatowym	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	995,
z	późn.	zm.),	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

części	uchwały	Rady	Powiatu	Legnickiego	nr	III/24/2019	z	dnia	24	stycznia	2019	r.	w	sprawie	trybu
udzielania	 i	 rozliczania	dotacji,	 trybu	 i	 zakresu	prawidłowości	 ich	pobrania	 i	wykorzystywania	oraz
terminu	 i	 sposobu	 rozliczenia	dotacji	dla	 szkół	 i	 placówek	niepublicznych	prowadzonych	na	 terenie
powiatu	legnickiego	przez	inne	podmioty	niż	jednostki	samorządu	terytorialnego,	w	zakresie:

1)	§	1,	§	3	ust.	5,	§	4	ust.	4	i	5,	§	5	zdania	pierwszego	i	wyrażenia	„potwierdzonych	za	zgodność
z	 oryginałem”	 zawartego	 w	 §	 8	 ust.	 9	 pkt	 3	 uchwały	 —	 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),

2)	wyrażenia	„bieżących”	zawartego	w	§	6	ust.	1	pkt	1	i	2,	§	7	ust.	1	oraz	w	części	III	załącznika
nr	1	do	uchwały	—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	35	ustawy,	o	której	mowa	w	pkt	1,

3)	§	8	ust.	8	—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	36	ust.	3	ustawy,	o	której	mowa	w	pkt	1.

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Powiatu	Legnickiego	nr	 III/24/2019	z	dnia	24	 stycznia	2019	 r.	w	 sprawie	 trybu
udzielania	 i	 rozliczania	dotacji,	 trybu	 i	 zakresu	prawidłowości	 ich	pobrania	 i	wykorzystywania	oraz
terminu	 i	 sposobu	 rozliczenia	dotacji	dla	 szkół	 i	 placówek	niepublicznych	prowadzonych	na	 terenie
powiatu	 legnickiego	 przez	 inne	 podmioty	 niż	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego	 wpłynęła	 do
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	30	stycznia	2019	roku.

Jako	 podstawę	 prawną	 podjęcia	 przedmiotowej	 uchwały	 wskazano	 przepisy	 art.	 12	 pkt	 11
i	 art.	 40	ust.	 1	ustawy	z	dnia	5	 czerwca	1998	 r.	 o	 samorządzie	powiatowym	 (Dz.U.	 z	2018	 r.	 poz.
995,	 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.”,	i	art.	252	ustawy	z	dnia
27	sierpnia	2009	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	2077,	z	późn.	zm.).

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

Zgodnie	z	art.	38	ust.	1	u.f.z.o.	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	zawarte	we	wniosku	o	udzielenie	dotacji	i	w	rozliczeniu	jej
wykorzystania,	 termin	 przekazania	 informacji	 o	 liczbie	 dzieci	 objętych	 wczesnym	 wspomaganiem
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rozwoju,	 uczniów,	 wychowanków,	 uczestników	 zajęć	 rewalidacyjno-wychowawczych	 lub	 słuchaczy
kwalifikacyjnych	 kursów	 zawodowych,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 34	 ust.	 2,	 oraz	 termin	 i	 sposób
rozliczenia	wykorzystania	dotacji.

Rada	Powiatu	w	§	 1	 i	 §	 5	 zdaniu	 pierwszym	uchwały	 zawarła	 regulacje	 dotyczące	wysokości
dotacji,	 a	 w	 §	 3	 ust.	 5	 i	 §	 4	 ust.	 4	 i	 5	 określiła	 warunek	 oraz	 sposób	 przekazania	 i	 obliczania
w	 oparciu	 o	 część	 oświatową	 subwencji	 ogólnej	 dotacji	 udzielanych	 podmiotom	 objętym	 uchwałą.
Postanowienia	 te	 przenoszą	 na	 grunt	 uchwały	 obowiązujące	 w	 tym	 zakresie	 regulacje	 ustawowe,
zawarte	w	art.	15,	art.	19	ust.	5,	art.	26	ust.	1,	2	i	8,	art.	29	ust.	1	i	3,	art.	30,	art.	31a,	art.	33	ust.	1
pkt	2,	art.	34	ust.	1	oraz	art.	43	ust.	1	pkt	2,	ust.	2	pkt	1	i	ust.	3	pkt	1	u.f.z.o.	Powołany	art.	38	ust.	1
u.f.z.o.	 nie	 zawiera	 natomiast	 upoważnienia	 do	 wprowadzania	 przez	 organ	 stanowiący	 jednostki
samorządu	terytorialnego	regulacji	odnoszących	się	do	wysokości,	warunków	oraz	sposobu	przekaza-
nia	i	obliczania	dotacji.

W	§	6	ust.	1	pkt	1	i	2	i	§	7	ust.	1	uchwały	zobowiązano	osobę	prowadzącą	szkołę	lub	placówkę
do	 złożenia	 odpowiednio:	 informacji	 półrocznej	 o	 wydatkach	 bieżących	 szkoły	 lub	 placówki,
informacji	 rocznej	 o	 wydatkach	 bieżących	 szkoły	 lub	 placówki	—	 na	 które	 wykorzystano	 dotację,
informacji	 w	 przypadku	 zakończenia	 w	 roku	 budżetowym	 działalności	 o	 wydatkach	 bieżących
poniesionych	ze	środków	otrzymanej	dotacji,	a	w	części	III	załącznika	nr	1	do	uchwały	zobowiązano
osobę	 fizyczną	 lub	 prawną	 prowadzącą	 szkołę/placówkę	 do	 przeznaczenia	 dotacji	 na	 pokrycie
wydatków	bieżących	wynikających	ze	statutowej	działalności	szkoły/placówki.

W	ocenie	Kolegium	w	§	6	ust.	1	pkt	1	i	2	i	§	7	ust.	1	uchwały	oraz	w	części	III	załącznika	nr	1
do	uchwały	nastąpiło	 zmodyfikowane	powtórzenie	materii	 uregulowanej	w	 art.	 35	u.f.z.o.,	 przez	 co
nie	 uwzględniono	 wskazanych	 przez	 ustawodawcę	 w	 tym	 przepisie	 możliwości	 rozliczania	 ponie-
sionych	 wydatków	 na	 zakup	 środków	 trwałych.	 Ustawodawca	 bowiem	 w	 art.	 35	 wyspecyfikował
rodzaje	wydatków	finansowanych	z	dotacji.	W	art.	35	ust.	1	u.f.z.o.	przewidziano,	że	dotacje	mogą
być	 wykorzystane	 na	 pokrycie	 wydatków	 bieżących,	 w	 tym	 związanych	 z	 realizacją	 zadań	 organu
prowadzącego,	 o	 których	mowa	w	 art.	 10	 ust.	 1	 ustawy	—	Prawo	 oświatowe	 (art.	 35	 ust.	 1	 pkt	 1
lit.	 b).	W	 art.	 35	 ust.	 1	 pkt	 2	 u.f.z.o.	 postanowiono	 natomiast,	 że	 dotacje	mogą	 być	wykorzystane
na	zakup	środków	trwałych	oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych	obejmujących:	a)	książki	i	inne
zbiory	biblioteczne,	b)	środki	dydaktyczne	służące	procesowi	dydaktyczno-wychowawczemu	realizo-
wanemu	 w	 placówkach	 wychowania	 przedszkolnego,	 szkołach	 i	 placówkach,	 c)	 sprzęt	 rekreacyjny
i	sportowy	dla	dzieci	objętych	wczesnym	wspomaganiem	rozwoju,	uczniów,	wychowanków	i	uczest-
ników	 zajęć	 rewalidacyjno-wychowawczych,	 d)	 meble,	 e)	 pozostałe	 środki	 trwałe	 oraz	 wartości
niematerialne	 i	 prawne	 o	wartości	 nieprzekraczającej	wielkości	 określonej	 zgodnie	 z	 art.	 16f	 ust.	 3
ustawy	 z	 dnia	 15	 lutego	 1992	 r.	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 prawnych,	 dla	 których	 odpisy
amortyzacyjne	są	uznawane	za	koszt	uzyskania	przychodu	w	100%	ich	wartości	w	momencie	oddania
do	używania.

W	§	8	ust.	8	uchwały	Rada	Powiatu	postanowiła,	że	„Kontrolowany	podmiot	zobowiązany	 jest
udostępnić	kontrolującym	dokumenty	w	miejscu	przeprowadzenia	kontroli,	o	którym	mowa	w	ust.	6,
w	 terminie	 uzgodnionym	 z	 kontrolującym,	 jednak	 nie	 później	 niż	 3	 dni	 od	 otrzymania	 pisemnego
wezwania	o	przedłożenie	dokumentów	podlegających	kontroli”.

Według	 art.	 36	 ust.	 3	 u.f.z.o.	 przedszkole,	 inna	 forma	 wychowania	 przedszkolnego,	 szkoła
i	placówka	udostępnia	dokumentację,	o	której	mowa	w	ust.	2,	oraz	listy	obecności,	o	których	mowa
w	art.	 26	 ust.	 3,	w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	 zwrócenia	 się	 przez	 osobę	 upoważnioną	 do	 przeprowa-
dzenia	 kontroli	 o	 udostępnienie	 tej	 dokumentacji.	 W	 ocenie	 Kolegium	 postanowienie	 §	 8	 ust.	 8
badanej	 uchwały	 jest	 zatem	 nieuprawnionym	 zmodyfikowanym	 powtórzeniem	materii	 uregulowanej
w	art.	36	ust.	3	u.f.z.o.

Rada	 Powiatu	 w	 §	 8	 ust.	 9	 pkt	 3	 uchwały	 przyznała	 kontrolującym	 nadmierne	 uprawnienie
do	 zlecania	 w	 związku	 z	 wykonywaną	 kontrolą	 sporządzenia	 niezbędnych	 do	 kontroli	 kserokopii
„potwierdzonych	za	zgodność	z	oryginałem”.	Takie	postanowienie	uchwały	nakłada	na	kontrolowany
podmiot	 dodatkowe,	 nieprzewidziane	 w	 ustawie,	 obowiązki	 i	 wykracza	 poza	 delegację	 ustawową
zawartą	w	art.	38	ust.	1	u.f.z.o.	(por.	wyrok	WSA	z	dnia	20	lipca	2018	r.	sygn.	akt	I	SA/Lu	200/18).
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Badana	 uchwała	 stanowi	 akt	 prawa	 miejscowego.	 Akty	 prawa	 miejscowego	 mają	 charakter
prawotwórczy	 i	 są	 wydawane	 na	 podstawie	 upoważnienia	 ustawowego.	 Uprawnienie	 do	 ich	 stano-
wienia	musi	wynikać	z	przepisu	szczególnego	(wyrok	TK	z	dnia	25	maja	1998	r.	sygn.	akt	U	19/97,
wyrok	 NSA	 z	 dnia	 19	 października	 2007	 r.	 sygn.	 akt	 I	 OSK	 1288/07,	 wyrok	 WSA	 w	 Warszawie
z	 dnia	 30	września	 2005	 r.	 sygn.	 akt	 I	 SA/Wa	 1354/05).	 Tego	 rodzaju	 akty	 nie	mają	 samoistnego
charakteru,	 bowiem	 ich	 istnienie	 zależy	 od	 odpowiedniego	 umocowania	 określonego	 w	 ustawie.
Są	 one	 pochodne	 w	 stosunku	 do	 ustaw,	 mają	 uzupełniający	 i	 po	 części	 wykonawczy	 charakter.
Ustawodawca,	formułując	określoną	delegację	do	wydania	aktu	wykonawczego,	przekazuje	upoważ-
nienie	do	uregulowania	wyłącznie	kwestii	nieobjętych	dotąd	żadną	normą	o	charakterze	powszechnie
obowiązującym.	 Celem	 aktów	 prawa	 miejscowego	 jest	 nie	 tylko	 wykonanie	 ustawy,	 ale	 również
jej	 uzupełnienie	 i	 rozwinięcie	 w	 obszarach	 zawartych	 w	 upoważnieniu.	 O	 ich	 legalności	 decyduje
zarówno	 formalna	 zgodność	 z	 ustawą,	 jak	 i	 nieprzekroczenie	 zakresu	 upoważnienia	 ustawowego
do	ich	ustanowienia.	Zakres	upoważnienia	wyznacza	granice	działalności	prawotwórczej	właściwego
organu	i	wpływa	na	treść	tworzonego	prawa.	Każde	wykroczenie	poza	zakres	udzielonego	upoważnie-
nia	 stanowi	 naruszenie	 normy	upoważniającej	 i	 zarazem	konstytucyjnych	warunków	 legalności	 aktu
wykonawczego.

Jednocześnie	Kolegium	zauważa,	że	uchwała	zawiera	niedociągnięcia	legislacyjne	i	uchybienia:

-	 w	 tytule	 uchwały	 bardziej	 odpowiednie	 jest	 określenie:	 „trybu	 przeprowadzania	 kontroli
prawidłowości	 ich	 pobrania	 i	 wykorzystania”	 niż:	 „trybu	 i	 zakresu	 prawidłowości	 ich	 pobrania
i	wykorzystywania”,

-	w	§	8	ust.	15	uchwały	błędnie	powołano	ust.	13	zamiast	ust.	14.

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

Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Powiatu	Legnickiego	przysługuje	skarga,	którą	wnosi	się	do	Woje-
wódzkiego	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.

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Marek	Głód


