
 

 

UCHWAŁA NR 5/234/2018 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

§ 8 uchwały Nr XXXI/239/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania, o treści: Traci moc Uchwała Nr XX/162/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, jako podjętego bez podstawy prawnej. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 8 stycznia 2018 r. Rada Powiatu w Pleszewie 

powołując się na przepisy art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 38 ust. 1 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 

oraz tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

Na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w związku z art. 79 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła Przedstawicieli Powiatu o wszczętym postępowaniu nadzorczym 

w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając równocześnie termin rozpatrzenia sprawy na dzień 

7 lutego 2018 r. 

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby, po zapoznaniu się z treścią uchwały 

ustaliło i zważyło, co następuje. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje zadania o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, 

stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2203), są finansowane na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. 

zm.). 

W myśl art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, 

art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 
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i wykorzystywania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

W § 8 przedmiotowej uchwały postanowiono o utracie mocy uchwały Nr XX/162/16 Rady Powiatu 

w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. 

Udzielanie dotacji jest jedną z form realizacji przez powiat zadań oświatowych. Do dnia 31 grudnia 

2017 r. udzielanie dotacji następowało na zasadach określonych w rozdziale 7 „Finansowanie szkół 

i placówek publicznych” – art. 80 ust. 4 i rozdziale 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” – art. 90 ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), które 

z dniem 31 grudnia 2017 r. utraciły moc na podstawie art. 80 pkt 16 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. Przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie przedłużyły okresu obowiązywania 

aktów wykonawczych podjętych na postawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, 

a zatem z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych utraciły również moc uchwały 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie wyżej wskazanych 

przepisów ustawy o systemie oświaty. 

Przepis § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) stanowi, że jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której 

wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, 

przyjmuje się, iż taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej 

albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu. 

Brak było zatem podstaw do stanowienia w uchwale o utracie mocy uchwały podjętej na podstawie 

art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. na podstawie przepisów, które obowiązywały do 

dnia 31 grudnia 2017 r. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium postanowiło jak w sentencji. 

  

 

Przewodnicząca Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
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