
 
UCHWAŁA NR XXVII.202.S.2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/171/16 Rady Gminy Kobylanka z dnia 

27 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

wykorzystania otrzymanej dotacji 

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 

z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 561) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność § 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/171/16 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 paź-

dziernika 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dota-

cji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXV/171/16 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych 

prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji została przekazana do Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Szczecinie w dniu 4 listopada 2016 r. 

Badając wstępnie uchwałę na posiedzeniu w dniu 9 listopada br. Kolegium powzięło wątpliwość, co do jej 

zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 

z późn. zm.). 

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części 

uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka pismem 

z dnia 10 listopada br. (znak: K.0010.419.KK.2016). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium 

Izby w dniu 23 listopada 2016 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego spra-

wa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyja-

śnień. 

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym terminie nie uczestniczył przedstawiciel gminy Kobylanka. 

Jednostka nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień. 

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta 

z istotnym naruszeniem przepisu art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
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W § 1 pkt 2 badanej uchwały dokonano zmiany obowiązującego dotychczas wzoru informacji miesięcznej 

o aktualnej liczbie uczniów, nakładając na beneficjentów dotacji obowiązek podania danych osobowych 

uczniów (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia), którzy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) mają prawo do ochrony swoich 

danych. Natomiast beneficjenci dotacji, na podstawie art. 26 cytowanej ustawy, mają obowiązek zapewnienia 

zbierania danych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawania ich dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami. Przepisy ustawy o systemie oświaty regulują, iż dotacja przysługuje na każdego 

ucznia, w związku z czym należy uznać, iż żądanie danych osobowych uczniów jest działaniem nadmiernym. 

Kolegium Izby zwraca uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3g ustawy o systemie oświaty organy jst 

mogą przetwarzać dane osobowe uczniów szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i pla-

cówek w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Zgodnie ze 

stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 388/14) uprawnienie do przetwarzania 

danych osobowych uczniów nie jest możliwe poza prowadzoną kontrolą. 

W tym stanie rzeczy, Kolegium postanowiło stwierdzić nieważność § 1 pkt 2 uchwały Nr XXV/171/16 Rady 

Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wyko-

rzystania otrzymanej dotacji. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 

Bogusław Staszewski 
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