
 
 

   

 
UCHWAŁA NR 292/2020 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE 

z dnia 3 listopada 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r.                                
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                         
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) – Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

uchwala, co następuje: 

stwierdza się nieważność § 3 ust. 1 zdanie drugie uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia                          
29 września 2020 r. Nr XXV/132/2020 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania, z powodu naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 17). 

Uzasadnienie  

 Uchwała Rady Powiatu Radzyńskiego, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie 7 października br. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru – Kolegium RIO 
w Lublinie podjęło 20 października br. uchwałę Nr 290/2020 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego 
w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały, uznając, że jej postanowienia naruszają prawo w sposób 
istotny. 

  Ocenianą uchwałą Rada Powiatu Radzyńskiego określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji 
oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania szkołom niepublicznym, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz szkołom prowadzącym 
klasyfikacyjne kursy zawodowe. W ocenie Kolegium postanowienie § 3 ust. 1 zdanie drugie uchwały wykracza 
poza zakres delegacji ustawowej, wynikającej z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17). Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu 
organ stanowiący ustala w drodze uchwały tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ustawie, 
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 rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, oraz termin  i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 
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W § 3 ust. 1 uchwały dotyczącym określenia terminu przekazania informacji miesięcznej                             
o faktycznej liczbie uczniów, w oparciu o którą są przekazywane dotacje, Rada postanowiła                      
w zdaniu drugim, że: „Do powyższej informacji należy dołączyć listy obecności uczniów, na których 
uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zostało potwierdzone własnoręcznymi czytelnymi 
podpisami tych uczniów, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia”. 

Poprzez taką regulację Rada nałożyła na organ prowadzący dodatkowy obowiązek dołączenia listy 
obecności uczniów, co w ocenie Kolegium nie mieści się w delegacji ustawowej art. 38 ust. 1 ww. ustawy, 
która w zakresie przekazania informacji zobowiązuje organ stanowiący wyłącznie do ustalenia terminu 
przekazania informacji o liczbie uczniów. Ustawodawca przewidział udostępnianie dokumentów (list 
obecności) tylko w trakcie kontroli, co wynika z art. 36 ust. 2 ustawy. Przepis ten stanowi, że  osoby 
upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do wglądu do list obecności uczniów, których 
uczestnictwo w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych potwierdza się na tych zajęciach własnoręcznymi, 
czytelnymi podpisami na listach obecności oraz do ich weryfikacji. 

Rada Powiatu, we wskazanym we wszczęciu postępowania nadzorczego terminie rozpatrywania sprawy 
stwierdzenia nieważności części uchwały nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanego 
naruszenia prawa. Wobec powyższego Kolegium RIO w Lublinie, podtrzymując swoje dotychczasowe 
stanowisko w sprawie, orzekło nieważność wskazanej w osnowie części uchwały. 

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Powiatu Radzyńskiego prawo wniesienia – za pośrednictwem Kolegium 
RIO w Lublinie – skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od daty doręczenia tej uchwały. 

   

  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Lublinie 
 
 

Jacek Grządka 

Otrzymują: 

1. Rada Powiatu Radzyńskiego 

2. Zarząd Powiatu Radzyńskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5314


		2020-11-05T10:09:51+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




