
UCHWAŁA NR 43/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 
Przewodniczący: Zbigniew Rękas –Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Joanna Marczewska, Ewa 
Midura – sprawozdawca, Ireneusz Piasecki 

Na podstawiena 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze 
zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) 

p o s t a n a w i a 

stwierdzić nieważność § 2 uchwały Nr XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 21 czerwca 2012 
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu naruszenia art. 80 
ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 
2572 ze zm.) 

U z a s a d n i e n i e 

Uchwała Nr XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz 
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania doręczona została do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach w dniu 28 czerwca 2012 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy 
o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym. Badając uchwałę Nr 
XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi Kolegium RIO w Kielcach ustaliło, że w § 2 tej uchwały Rada 
Gminy postanowiła, iż przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły otrzymują 
dotacje z budżetu Gminy Nowa Słupia w wysokości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. 

Odnosząc się do powyższego postanowienia Rady Gminy w Nowej Słupi Kolegium RIO w Kielcach 
stwierdza, co następuje. 

Ustawa o systemie oświaty określa ogólne zasady przyznawania dotacji z budżetów j.s.t. dla publicznych 
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Nie w każdym przypadku 
na podstawie przepisów w/w ustawy można określić jaka powinna być dokładnie wysokość dotacji 
przypadająca na każdego ucznia. Zarówno w przypadku dotacji z budżetu gminy dla niektórych placówek 
publicznych ( np. art. 80 ust. 2b u.s.o.) jak i w szczególności w przypadku dotacji dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ( np. art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3 u.s.o.) 
ustawa o systemie oświaty określa przesłanki pozwalające ustalić jedynie minimalną wysokość dotacji na 
każdego ucznia, która jednakże może być ustalona także w wyższej wysokości. Organem mającym 
uprawnienia do dokonania konkretyzacji podstawy ustalenia (obliczenia) wysokości dotacji dla każdego 
ucznia - w przypadkach gdy nie jest to możliwe wyłącznie na podstawie stosowania przepisów w/w 
ustawy – jest organ stanowiący. Wskazać należy, że podejmując uchwałę, której zakres przedmiotowy 
określa art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy w szczególności uwzględnić 
powinna podstawy obliczania dotacji. Tego obowiązku w swej uchwale Nr XIV/40/12 Rada Gminy 
w Nowej Słupi nie dopełniła, w to zaś miejsce odwołała się do przepisów ustawy o systemie oświaty, 
które to przepisy, jak wyżej wskazano, zwłaszcza w przypadku dotacji dla placówek oświatowych 
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niepublicznych nie stanowią wyczerpującej podstawy obliczania dotacji na każdego ucznia. Podkreślić 
też należy, iż dopiero po doprecyzowaniu przez organ stanowiący w uchwale podjętej na podstawie art. 
80 ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty - stanowiącej akt prawa miejscowego - konkretnej 
podstawy obliczenia dotacji przypadającej na każdego ucznia możliwe jest prawidłowe określenie 
w uchwale budżetowej wysokości dotacji dla danej szkoły lub placówki oświatowej . 

Poza tym zasygnalizowania wymaga pomyłka pisarska zaistniała w § 8 ust. 1 w/w uchwały polegająca na 
wpisaniu nazwy Gminy Nowa zamiast Nowa Słupia. 

P o u c z e n i e 

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 dnia doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 
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