
 

 

UCHWAŁA NR 21/90/2019 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI 

z dnia 20 września 2019 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w składzie: 

1/ Ryszard Paweł Krawczyk 9/ Agnieszka Kamyczek-Maszewska 

2/ Beata Kaczmarek 10/ Bogusław Wenus 

3/ Roman Drozdowski 11/ Radosław Hrychorczuk 

4/ Iwona Kopczyńska 12/ Grażyna Kos 

5/ Anna Kaźmierczak 13/ Paweł Dobrzyński 

6/ Bogdan Łągwa 14/ Zofia Dolewka  

7/ Łukasz Szczepanik 15/ Krzysztof Kozik  

8/ Magdalena Budziarek 16/ Tomasz Jan Karwicki 

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 roku Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 

20 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzo-

nych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 tj.) oraz  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj.) Kolegium uchwala, co następuje: 

stwierdza nieważność części Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 20 sierpnia 

2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na tere-

nie Gminy Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, z 

powodu naruszenia prawa, tj. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.), tj. w zakresie dotyczącym postanowienia § 1: „(…) i zakres (…)” oraz 

§ 5 ust. 2: „Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji  obejmuje: 1) weryfikację z dokumentacją 

przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie 

uczniów; 2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 

35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).”. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (dalej – Uchwała), wpłynęła do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 26 sierpnia 2019 roku, a zbadana została przez Kolegium Izby na 

posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2019 roku. W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczyli przedstawiciele jednostki. 
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Dokonując analizy przedmiotowej Uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że w § 1 Uchwały Rada Gminy Łę-

ki Szlacheckie określając przedmiot uchwały Nr X/61/2019 wskazała, że reguluje ona tryb udzielania i rozli-

czania dotacji z budżetu Gminy Łęki Szlacheckie dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie 

gminy uwzględniając zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozlicze-

niu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawi-

dłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Następnie w § 5 ust. 2 Uchwały uregulowano zakres kontroli pra-

widłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na 

terenie Gminy Łęki Szlacheckie. W ocenie Kolegium powyższe regulacje dotyczące zakresu kontroli prawi-

dłowości pobrania i wykorzystania dotacji, ze względu na wykroczenie poza zakres upoważnienia ustawowego, 

naruszają art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Na mocy przywołanego przepisu organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego został upoważniony do ustalenia w drodze uchwały trybu udzie-

lania i rozliczania dotacji, o których m owa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz trybu prze-

prowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o 

liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestni-

ków zajęć rewalidacyjno-rewalidacyjno rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kur-

sów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Z powyższego wynika, że zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, określony w 

§ 5 ust. 2 Uchwały oraz wskazany w § 1 i w tytule Uchwały Nr X/61/2019 Rady Gminy Łęki Szlacheckie, nie 

powinien być objęty regulacją uchwały podejmowanej przez organ stanowiący na podstawie upoważnienia 

zawartego w art. 38 ust. 1 ustawy. Zagadnienia te nie zostały objęte delegacją ustawową zawartą w ww. przepi-

sie prawa. Uregulowania w tym zakresie ustawodawca zawarł natomiast  w art. 36 ustawy o finansowaniu za-

dań oświatowych. 

Mając na względzie wskazane w sentencji naruszenie prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi postanowiło stwierdzić nieważność Uchwały w części. 

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

Prezes RIO w Łodzi 

 

 

Ryszard Paweł Krawczyk 
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