
 

 

UCHWAŁA NR XXII/2577/2017 

z dnia 24 października 2017 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na podstawie art.11 ust. 1 pkt 4 

oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 561), po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXXV/43/17 Rady 

Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Jodłowa dla 

niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina Jodłowa,  

S t w i e r d z a    n i e w a ż n o ś ć   u c h w a ł y   w   c a ł o ś c i. 

Uzasadnienie  

W dniu 12 września 2017 r. Rada Gminy Jodłowa podjęła uchwałę Nr XXXV/43/17 w sprawie ustalenia dla 

niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina Jodłowa. Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 października 2017 r. Badając uchwałę w trybie nadzoru, Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie nadzorcze uchwałą Nr XXI/2401/2017 

z dnia 10 października 2017 r., stwierdzając, co następuje. 

Rada Gminy Jodłowa podjęła badaną uchwałę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i ustaliła tryb udzielania i rozliczania oraz tryb 

i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu gminy Jodłowa. 

Na podstawie art. 90 ust. 1a, 1b, 1c, 2d ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy Jodłowa w § 4 uchwały 

ustaliła wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, i tak między innymi: 

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 1 uchwały, przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje 

na każdego ucznia z budżetu Gminy Jodłowa dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jodłowa, jeżeli 

to przedszkole: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, w tym przedszkolu, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Jodłowa dla przedszkoli prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

Radę Gminy Jodłowa na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty; 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli 

publicznych; 
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4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 

w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty; 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty; 

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a ustawy o systemie 

oświaty. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez Gminę Jodłowa, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem 

specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 

w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

W świetle zapisów § 1 ust. 2 uchwały, osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie 

przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia 

z budżetu Gminy Jodłowa dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy Jodłowa, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Jodłowa dla publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

Radę Gminy Jodłowa na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty; 

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone 

w rozdziale 2a. W przypadku braku na terenie Gminy Jodłowa przedszkola prowadzonego przez gminę, 

w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Zgodnie z § 4 ust. 4 badanej uchwały, osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w innej formie 

wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 2, otrzymuje na każdego ucznia 

dotację z budżetu Gminy Jodłowa w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy. W przypadku braku na terenie Gminy Jodłowa przedszkola prowadzonego przez Gminę Jodłowa, 

w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwota dotacji wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej 

gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Stosownie do §  4 ust. 6 uchwały, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie 

z art. 71 b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 

każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-4 

dotację z budżetu Gminy Jodłowa w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 90 ust. 1a, 1b, 1c, 2d ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r.: 

1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki, 

o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a 

prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 

3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 

ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu 

do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

1b. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu 

gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole: 

1)  spełni warunki określone w art. 6 ust. 1, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a; 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli 

publicznych; 

4)  zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 

w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2; 

5)  zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11; 

6)  stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji 

określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1c. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego: 

1)  spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b; 

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone 

w rozdziale 2a. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji 
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określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie 

prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia dotację 

z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Z dniem 1 września 2017 r., na mocy postanowień art. 15 pkt 123 lit. b, c tiret pierwsze, drugie, trzecie, 

czwarte, lit. e tiret pierwsze, drugie, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), przepisy art. 90 ust. 1a, 1b, 1c, 2d ustawy o systemie oświaty otrzymały 

brzmienie: 

1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5  ustawy - Prawo oświatowe prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3a, 3ab i 3ac, 

dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie 

dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację 

o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

1b. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu 

gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole: 

1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1  ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2  ustawy - Prawo oświatowe, nie może być 

krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli 

prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a; 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli 

publicznych; 

4)  zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 

w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111  ustawy - 

Prawo oświatowe; 

5)  zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 5  ustawy - Prawo oświatowe; 

6)  stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6  ustawy - Prawo 

oświatowe. 
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W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji 

określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

1c. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego: 

1)  spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3  i ust. 2  ustawy - Prawo oświatowe, z tym że czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2  ustawy - Prawo oświatowe, 

nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 

radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b; 

3)  stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone 

w rozdziale 6  ustawy - Prawo oświatowe. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji 

określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie 

prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia dotację 

z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Przepisy § 4 ust. 1, 2, 4, 6 uchwały Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

udzielanych z budżetu gminy Jodłowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż gmina Jodłowa, 

odzwierciedlają stan prawny obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2017 r. Przywołane w nich przepisy art. 6 ust. 1, 

art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 2, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 60 ust. 2, rozdziału 2a, art. 71b ust. 2a ustawy 

o systemie oświaty, z dniem 1 września 2017 r. straciły moc na podstawie art. 15 pkt 114, art. 15 pkt 123 lit. b, 

c tiret pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, lit. e tiret pierwsze oraz drugie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe . 

Badana uchwała jest w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym aktem prawa miejscowego 

o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, adresowanym do ogółu podmiotów. Jej postanowienia powinny być 

na tyle spójne, precyzyjne i czytelne, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, a regulacje w niej zawarte 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a dodatkowo w sposób pełny i kompleksowy 
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wyczerpywać delegacje nałożone przez ustawodawcę na radę gminy. Odesłanie w regulacji badanej uchwały 

do przepisów ustawy o systemie oświaty nieobowiązujących na dzień podejmowania aktu prawa miejscowego, 

stanowi istotne naruszenie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i skutkuje stwierdzeniem nieważności 

uchwały w całości. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak 

w sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni 

od doręczenia uchwały 

  

PREZES 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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