
Uchwała Nr 3512009
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcac1zA

Wysłano dn .

L.dz .!(~Qr.. .
podpis ~ .

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk
(sprawozdawca), Janina Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa
Midura, Ireneusz Piasecki.

na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października
1992r o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 200lr. Nr 55, poz. 577 z późno zm.)
w wyniku badania uchwały Nr XXVII19512009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca
2009r w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Klimontów przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXVII19512009 Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 12 marca 2009r w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Klimontów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego w części tj. w § 4 pkt 1 wyrazy następujące po wyrazie przedszkolnego,
z powodu naruszenia art. 80 ust 2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(tekst jedno Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późno zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVII19512009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2009r w sprawie
trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Klimontów przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 24 marca 2009r. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2001r Nr 55,
poz. 577 z późno zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, w wyniku którego
stwierdzono, że Rada Gminy w Klimontowie w § 4 pkt 1 badanej uchwała zapisała iż dotacji
udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole lub inną formą wychowania
przedszkolnego przy zachowaniu zasady, że liczba uczniów na którą udziela się dotacji nie
jest większa od zgłoszonej we wniosku.
Zapis powyższy w części dotyczącej określenia zasady że liczba uczniów na którą udziela się
dotacji nie jest większa jak zgłoszona we wniosku stanowi naruszenie art. 80 ust 2 i 2b
ustawy o systemie oświaty, które to przepisy wskazują iż dotacje, w obu uregulowanych w
uchwale poddanej badaniu przypadkach naliczane są na każdego ucznia.



Wprowadzenie przez Radę Gminy zasady z której wynika że liczba uczniów stanowiąca
podstawę wyliczenia kwoty dotacji nie może być większa od liczby uczniów zgłoszonych we
wniosku o udzielenie dotacji, narusza uregulowania ustawowe z których nie wynika podstawa
do ograniczenia liczby uczniów na których udzielana będzie dotacja. Zapisy art. 80 ust 2 i 2b
jednoznacznie wskazują że dotacja przysługuje na każdego ucznia.
Z zapisu § 5 ust 2 uchwały wynika że przekazanie dotacji następuje po uprzednim złożeniu
informacji o faktycznej liczbie uczniów, z zapisu tego nie wynika jednak że dotacja naliczana
będzie do faktycznej liczby uczniów, a przy wyrażeniu przez Radę Gminy zasady że dotacja
udzielana będzie maksymalnie do liczby uczniów zgłoszonych we wniosku o udzielenie
dotacji wnioskować należy że w przypadku zwiększenia liczby uczniów kwota dotacji nie
będzie proporcjonalnie zwiększana natomiast przy zmniejszeniu się liczby uczniów możliwe
jest zmniejszenie kwoty dotacji.

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dani doręczenia.

Przygotowała:
M. Dębowska-Sołtyk
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