
UCHWAŁA NR 0102-443/19
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr X/105/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 
25 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 1 ust. 1 uchwały X/105/2019 Rady Miasta Lubawa z dnia 25 października 
2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa 
dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego w części dotyczącej wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 
XLI/347/2018Rady Miasta Lubawa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, 
oddziałów w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego polegającej na dodaniu w § 
7 ustępu 7 w brzmieniu ,,7. Organ prowadzący udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanych przez 
kontrolujących.”

Uzasadnienie

Rada Miasta Lubawa w dniu 25 października 2019 r. podjęła uchwałę Nr X/105/2019 zmieniającą uchwałę 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: 
szkół, przedszkoli, oddziałów w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W dniu 
31 października 2019 r. r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania 
jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 6 listopada 2019 r. zawiadomiono Miasto 
Lubawa, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) w dniu 20 listopada 2019 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy 
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o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel 
jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Miasta Lubawa nie uczestniczył w posiedzeniu 
Kolegium.W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności 
uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla 
kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały 
i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu 
przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Izby, badając przedmiotową 
uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203 ze zm.) przedszkole, inna forma 
wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 2, oraz listy 
obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną 
do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji.Rada Miasta Lubawa w § 1 ust.1 badanej 
uchwały wprowadziła zmianę w uchwale XLI/347/2018 Rady Miasta Lubawa z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: 
szkół, przedszkoli, oddziałów w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
polegającą na dodaniu w § 7 tejże uchwały ustępu 7 w brzmieniu ,,7. Organ prowadzący udziela informacji 
i wyjaśnień w terminie wskazanych przez kontrolujących.”Mając na uwadze powyższe, Kolegium Izby 
stwierdza, że Rada Miasta Lubawa nie ma podstaw prawnych do określania innych terminów udostępniania 
dokumentacji, list obecności, a tym samym udzielania informacji i wyjaśnień niż wynika to 
z art. 36 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.W związku z tym, Kolegium Izby postanowiło 
stwierdzić nieważność § 1 ust. 1 w części, o której mowa wyżej.Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą 
sądów administracyjnych, do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów 
jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenie: przepisów wyznaczających 
kompetencję 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 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97). Powyższe 
stanowisko prezentowane jest również w piśmiennictwie (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad 
działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).Biorąc powyższe pod uwagę, 
Kolegium Izby postanowiono jak w sentencji.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

 

 Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Olsztynie

Iwona Bendorf-Bundorf 
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