
Id: BKMDB-YMVEH-VSQQB-YYNDI-XXXDB. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 49/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

dotycząca sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich zaistniałych w uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO 
w Kielcach 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa Midura, 
Ireneusz Piasecki 

na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz.1591 ze zm.) w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm) oraz art. 18a ust. 3 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 
577 z późn. zm.) 

postanawia 

sprostować pomyłki pisarskie zaistniałe w uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO w Kielcach poprzez: 
1/ wykreślenie w tytule uchwały słów w brzmieniu „oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale” 
2/ wykreślenie z uzasadnienia do uchwały części treści oznaczonej jako Ad I.2 

Uzasadnienie 

Na posiedzeniu w dniu 04.08.2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcachpodjęło uchwałę 
Nr 48/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy 
w Masłowie. Pomimo opracowywania treści tej uchwały przy pomocy edytora tekstu w jej tytule oraz w części 
uzasadnienia zaistniały błędy pisarskie polegające na: 

1/ nadaniu tytułu w/w uchwale Kolegium w brzmieniu „w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 
XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale” zamiast „w 
sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie” 

2/ zamieszczeniu w uzasadnieniu do w/w uchwały Kolegium po częściach Ad 1. i Ad 2. odnoszących się do 
sentencji uchwały zbędnej części oznaczonej jako Ad I.2/ o następującej treści „Dotacje o których mowa w art. 
80 i 90 ustawy o systemie oświaty są dotacjami podmiotowymi, które są przekazywane uprawnionym do nich 
podmiotom w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub 
placówki. Jeśli przedszkole lub szkoła publiczna zostanie utworzona w trakcie roku budżetowego to przysługuje 
jej proporcjonalna w stosunku do okresu działania w danym roku budżetowym część dotacji rocznej. Regulacja 
Rady Gminy w Masłowie zawarta w § 4 ust. 2 uchwały Nr XLVIII/372/2010 pozwala na ubieganie się o pełne 
12 części dotacji także tym przedszkolom i szkołom publicznym, które utworzone zostały w trakcie roku 
budżetowego i należna jest im tylko proporcjonalna do okresu działania w roku budżetowym część dotacji 
rocznej. Natomiast regulacja zawarta w § 7 ust. 2 w/w uchwały pozwala na ubieganie się o dotację za okres 
wsteczny począwszy od miesiąca w którym nowy podmiot w formie niepublicznego przedszkola lub 
niepublicznej szkoły rozpoczął działalność - na co wskazuje treść § 7 ust. 3 w/w uchwały. W przypadku 
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niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół dotacje przysługują pod warunkiem, że osoba prowadząca 
niepubliczne przedszkole lub szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę 
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 
2d i 3 ustawy o systemie oświaty. Przepisy te wskazują, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli 
i niepublicznych szkół mogą być wypłacane w roku następnym w stosunku do roku podania informacji 
o planowanej liczbie uczniów. Dotacje te są przekazywane – zgodnie z art. 90 ust. 3 c w/w ustawy w 12 
częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. 
W uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego nie zamieszcza się przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, 
na podstawie, której są one wydawane - na co wskazuje § 136 w związku z § 143 w/w Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".” 

W związku z koniecznością wyeliminowania powyższych błędów pisarskich z uchwały Nr 48/2010 z dnia 
4 sierpnia 2010 r. Kolegium RIO w Kielcach postanowiło jak wyżej. 

 

Przewodniczący Kolegium 


