Uchwała Nr 100 /2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
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 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.561)
i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego
w przedmiocie zgodności z prawem uchwały nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z
dnia 19 marca 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
terenie Gminy Cybinka oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i
wykorzystania
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
- nieważność Załącznika nr 1 do uchwały „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Cybinka” – „dane o organie prowadzącym„ w zakresie sformułowania cyt.”
Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji” z powodu istotnego
naruszenia przepisów art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
Uzasadnienie
Wojewoda Lubuski w dniu 30 marca 2018 r. przekazał tut. Izbie - jako organowi
właściwemu, uchwałę nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy
Cybinka oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania , która
została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 roku w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Cybinka oraz
ustalenia trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania podjęta została
w oparciu o delegację ustawową zawartą w ustawie z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203). Zgodnie z art. 38 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 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. 28-30 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 rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których

mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Uchwały te
zaliczane są do kategorii aktów prawa miejscowego.
W wyżej wymienionej uchwale Rady Miejskiej w Cybince w załączniku nr 1 do
uchwały - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cybinka” – „dane o organie
prowadzącym” zawarto następujące sformułowanie cyt.” Rachunek bankowy właściwy do
przekazania należnej dotacji”
Ww. postanowienie zawarte w załączniku nr 1 do uchwały dotyczące wskazania przez organ
prowadzący numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja w sposób
istotny narusza art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, stanowiący o tym, że „ dotacje, o których mowa w art.15-21, art.25 ust.1-4 i 8,
art.26 ust.1,2 i 8 oraz art. 28-30, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki (…) w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca (..)”.
Postanowienie zawarte w załączniku nr 1 badanej uchwały umożliwiłyby przekazanie dotacji
na każdy rachunek bankowy, wskazany przez osobę prowadzącą, inny niż rachunek bankowy
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub innej placówki oświatowej.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze –
służy prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
(-) Ryszard Zajączkowski
Przewodniczący Kolegium

