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UCHWAŁA NR 7/15/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 27 lutego 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) oraz 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność
- § 9 ust. 1 uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,
- pouczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół publicznych
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną
lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania tych dotacji o treści: „Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu
karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola/szkoły do otrzymania dotacji oraz zgodność
przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym”
z powodu naruszenia art. 38 ust. 1 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn zm.).
UZASADNIENIE
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 11 lutego 2019 r. doręczono uchwałę nr V/57/2019
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez
osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Rada Miejska w Kietrzu przywołała w podstawie prawnej
przedmiotowej uchwały m.in. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) zwanej dalej „u.f.z.o.”.
W badanej uchwale Rada Miejska w Kietrzu wprowadziła w § 9 ust. 1 następujące postanowienie:
„Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, placówki w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień w terminie do 15 grudnia.”
Ponadto załącznik nr 2 do cytowanej uchwały zatytułowany „Informacja o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem
o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Kietrz” zawiera sformułowanie: „Świadom
odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola/szkoły
do otrzymania dotacji oraz zgodność przedstawionych powyżej informacji ze stanem faktycznym”.
Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy - Radca prawny,
który syntetycznie odniósł się do przedstawionych na posiedzeniu zarzutów.
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
Jak wynika z treści art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru,
iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może
implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia
prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyjąć, iż do rodzajów
naruszeń przepisów, skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego,
zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy
prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą
ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia
3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97, wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11, wyrok WSA w Olsztynie z dnia
19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18).
Zakres przedmiotowy badanej uchwały określa art. 38 ust. 1 u.f.z.o., wyznaczając jednocześnie organowi
stanowiącemu zakres kompetencji do stanowienia jej treści. W myśl przepisu art. 38 ust. 1 u.f.z.o., 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. 28-31a 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 odpowiednio
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin
i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Odnosząc się bezpośrednio do brzmienia § 9 ust. 1 uchwały należy stwierdzić, iż Rada Miejska w Kietrzu
wprowadziła w nim zasadę, zgodnie z którą przekazywanie dotacji odbywa się w dwunastu częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień w terminie do 15 grudnia.
Uregulowanie to jest sprzeczne z art. 34 ust. 1 u.f.z.o., który stanowi, że „dotacje, […] są przekazywane
na rachunek bankowy […] w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części
za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku
budżetowego”. Porównanie tych przepisów wskazuje, iż w zakresie miesiąca stycznia, organ stanowiący
wydłużył termin przekazania dotacji w stosunku do reguł ustawowych, naruszając tym samym w sposób istotny
prawo szkoły, przedszkola czy innej placówki wymienionej w uchwale do otrzymania dotacji najpóźniej
w 20 dniu pierwszego miesiąca roku kalendarzowego.
Przekroczenie granic delegacji ustawowej wynikającej z brzmienia art. 38 ust. 1 u.f.z.o., nastąpiło z kolei
w odniesieniu do sytuowania w treści załącznika nr 2 do uchwały sformułowania dotyczącego „odpowiedzialności
za podawanie nieprawdy z Kodeksu karnego”. Przepis ten niewątpliwie należy wiązać z treścią art. 233 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zgodnie z art. 233 § 1 tego aktu „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Warunkiem odpowiedzialności, o której mowa tym
przepisie jest, w myśl § 2 powołanego artykułu, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Podkreślić
jednak należy, że o odpowiedzialności karnej może być mowa jedynie w sytuacji złożenia nieprawdziwego oświadczenia
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, gdy przyjmujący zeznanie działa w zakresie swoich uprawnień.
Mając na względzie, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie przewiduje procedury odbierania takich
oświadczeń, Kolegium uznało, iż powyższy przepis wprowadzając w błąd adresatów aktu, w sposób istotny wykracza
poza dyspozycję powołanego w podstawie prawnej art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.
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
Jan Antoni Uksik

