
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr  5/18/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia  10 marca 2005 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55,

poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149,

poz. 1454) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z

2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz.

1055, nr 116, poz. 1203) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

§ 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 uchwały nr 190/XXV/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. Rady Miejskiej w Praszce

w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli z powodu

naruszenia art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

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

Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 190/XXV/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. Rady

Miejskiej w Praszce  w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

przedszkoli, w której treści zawarto w części dotyczącej § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1  zapisy ograniczające

wysokość faktycznej wielkości dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole

stanowiąc odpowiednio, iż:

− na podstawie wniosku gmina przekazuje dotacje na następny miesiąc obliczoną wg aktualnej

liczby dzieci (nie większej jednak niż planowana we wniosku), wykazanej przez organ

prowadzący niepubliczne przedszkole w rozliczeniu miesięcznym,

− rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący

niepubliczne przedszkole będzie dokonywać w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie

każdego miesiąca. Za miesiąc grudzień roku poprzedniego do 15 stycznia roku następnego.

Rozliczenia dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie

faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola. Liczba ta nie może

przekraczać planowanej, podanej we wniosku liczby uczniów. W rozliczeniu prowadzący

niepubliczne przedszkole powinien podać liczbę dzieci planowaną na następny miesiąc.

Obecny na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy Praszka  podniósł, iż w art. 90 ust. 2b jest

zapisane, iż dotacje przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w
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budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, ale pod

warunkiem, że osoba prowadząca placówkę poda właściwemu organowi, planowaną liczbę uczniów

nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Gdyby

ustawodawca chciał zapisać,  że nie chodzi o planowaną liczbę uczniów a rzeczywistą to przepis ten

brzmiałby inaczej.

Zdaniem przedstawiciela Gminy sprawa rozgrywa się tylko i wyłącznie o interpretacje przepisu

ustawowego; w szczególności twierdzenie, iż Rada Miejska w Praszce zmodyfikowała ustawowe

zasady ustalania dotacji nie znajduje uzasadnienia.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym

specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół

podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych,

otrzymują dotacje z budżetu gminy. Ustawowe kryterium obliczania wysokości dotacji zawarte jest

w normie art. 90 ust. 2b cyt. ustawy, której brzmienie stanowi, iż dotacje dla niepublicznych

przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w

budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w

przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż

kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod

warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku

poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Powołany przepis o charakterze materialnoprawnym, w kontekście zakresu kompetencji organu

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyrażonych w treści dyspozycji art. 90 ust. 4

przedmiotowej ustawy (do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji,  z uwzględnieniem w

szczególności podstawy obliczania dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte we

wniosku o udzielenie dotacji) wyklucza materię regulacji związanych z modyfikacjami ustawowych

zasad dotowania. W szczególności stwierdzić należy, iż nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art.

90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowienie reguł ograniczających limit przekazywanej

podmiotowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole dotacji poprzez przyjęcie formuły aktualnej

liczby dzieci nie większej jednak niż planowana we wniosku, wykazanej przez organ prowadzący

niepubliczne przedszkole w rozliczeniu miesięcznym, gdyż jak jednoznacznie wynika z dyspozycji

powołanego na wstępie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych

przedszkoli przysługują na każdego ucznia. Tym samym element regulacji powołanego przepisu

warunkujący otrzymanie dotacji od podania organowi właściwemu do udzielania dotacji przez

osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji w istocie dotyczy aspektu proceduralnego,

związanego z zasadami przygotowania projektu i uchwalenia uchwały budżetowej sytuującej po

stronie planu wydatków odpowiednie wielkości dotacji, których wysokość  w trakcie roku

budżetowego wszakże z uwagi na możliwe zmiany stanu faktycznego (np. zmniejszenie lub

zwiększenie ilości  uczniów w przedszkolu) może ulegać zmianom. Wszakże wskazać należy, iż

stosownie do dyspozycji art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu są

przeznaczone na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym w

odniesieniu do dyspozycji art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty na zapewnienie w

przedszkolach kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Tym samym skoro

stosownie do brzmienia art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dotacjami podmiotowymi są

wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, a

kryterium ich określania ustala w przedmiotowym stanie ustawa o systemie oświaty to akceptacja

reguły ustalonej przez Radę Miejską w Praszce w myśl której „podstawą przekazania dotacji na

następny miesiąc jest aktualna liczba dzieci nie większa jednak niż planowana we wniosku  przez
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organ prowadzący niepubliczne przedszkole w rozliczeniu miesięcznym” doprowadziłaby do stanu,

w którym niepubliczne przedszkole realizujące zadanie gminy pozbawione byłoby środków

należnych na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Zatem nie zasługuje na aprobatę

pogląd, iż planowana liczba uczniów podana organowi właściwemu do udzielania dotacji nie

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji zakreśla ramy

finansowania przedmiotowego zadania przez gminę.

W tym stanie uznać należy, iż zapisy § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 uchwały nr 190/XXV/2005 z dnia 8

lutego 2005 r. Rady Miejskiej w Praszce  w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla

niepublicznych przedszkoli nie znajdują uzasadnienia w treści dyspozycji art. 90 ust. 2b i ust. 4

ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w

terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


