
lJCIlW ALA Nr JlI22112018 

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

Kolegium Regionalncj Izby Obrachunkowej 

w Rzcszowic 

Koleg ililTI Regionalncj [zby Obrachunkowcj w Rzcszowie, po przcprowadzeniu postypowania nadzorczego 
w sprawic uchwaty Nr LII/1229/2017 Rady Miasta Rzcszowa z dnia 12 grudnia 2017 rolm w sprawie trybu 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych forlll wychowania przcdszkolnego, oddzia16w przedszkolnych 
w szkolach podstawowych, szk61 i plac6wck oswiatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzesz6w 
przez podmioty niezaliczane do sektora finans6w publicznych, trybu przcprowadzania kontroli prawidlowosci 
ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, kt6re powinny bye zawalie we wniosku 0 udzielenie 
dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania. tL'rlllinu przckazania informacji 0 liczbie dzieci objytych wczesnYl11 
wspomaganiem rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zajye rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
terl11 inu i sposobll rozliczenia wykorzystania dOlacji, a lakzc lIstalcnia wysokosci dotacji, a takze ustalenia 
wysokosci dotacji dla nicpublicznych szkolnych schronisk 1l110dziezowych - dzialaj~c na podstawie art. 11 
ust. 1 pkt 4 i art. 1 Ra ust. 3 llstawy z dnia 7 pazdzicrnika 1992 roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych 
COz. U. z 2016 r. poz. 561 ) ora7. art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia R ll1arca 1990 r. 0 sal11orz~dzie gminnym 
COz. U. z 2017 r. poz. 1875): 

stwicrdza 

niewaznosc badanej uchwaly w zakrcsic postanowicn § 5 uchwaly z powodu istotnego naruszenia zakresu 
upowaznicnia ustawowego zawartcgo wart. 38 Ust. 1 ustawy z dnia 27 pazdz iernika 2017 r. ofinansowaniu 
zadan oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 
gllll1lnym. 

Uzasadnicnie 

W dniu 18 grudnia 2017 roku wplynQla do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwala Nr 
Lll! 1229/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawic trybu i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, innych form wychowania pr7.edszkolnego, oddzia16w przedszkolnych w szkolach podstawowych, 
szk61 i placowek oswiatowych prowadzonych na tercnie Gminy Miasto Rzcszow przez podmioty niezaliczane 
do sektora finansow publicznych, trybu przcprowadzania konlroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystania, 
w tyll1 zakresu danych, kt6rc powinny bye zawarle we wniosku 0 udzielenie dotacji i rozliczeniu jej 
wyko rzystania, terminu przckazania inforll1acji 0 liczbic dzieci objQtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczni6w, wychowankow lub uczcstnikow zajye rewalidacyjno-wychowawczych oraz tcrminu i sposobu 
rozl iczenia wykorzystania dotacj i, a takzc ustalcnia wysokosci dotacj i, a tabe ustalenia wysokosci dotacj i dla 
niepublicznych szkolnych schronisk mlodziezowych. Wobcc uchwaly zosta1o wszczyte w dniu 3 stycznia 
2018 r. postypowanie nadzorczc uchwalq Nr 1I26/20 1 R Kolcgium Rcgionalnej [zby Obrachllnkowej 
w Rzeszowie. Rada Miasta Rzcszowa nic usunyla nicprawidlowosci w uchwale we wskazanym terminie 

Badaj~c wskazanq llchwah; w trybic nadz.oru Koicgiulll Regionalncj lzby Obrachunkowej w Rzeszowie 

ustalilo nastypuj~cy stan faktyczny: 

W oparciu 0 przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 L1stawy z dnia 8 Illarca 1990 r. 0 samorz~dzic gminnym oraz 
40 Ust. 1 i ali. 41 ust. 1 ustawy 0 samorzqdzic gminnym i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 roku 
o finansowaniu zadal1 oswiatowych, Rada Miasta Rzcszowa miydzy innymi w rozdziale V Tryb 
przeprowadzania kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji ustalila: 

l. w § 5 ust. 1 uchwaly, ze osoby upowaznionc przez Prezydenta Miasta Rzeszowa mogq kontrolowae 
prawidlowose pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji oraz zgodnose ze stancm faktycznym liczby uczni6w 

wykazywanych w sprawozdaniach, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 1 i 2. 

2 . w § 5 ust. u uchwaty , ZC zakres kontroli przcprowadzanej przez osoby wYlllienione w ust. 1 moze dotyczye 
dokumentacji organizacyjncj . finansowcj i przcbiegu nauczania, a takzc inncj - stanowi~cej podstawQ sporz~dzenia 

sprawozdall. 0 ktorych lllowa w § 4 LISt. I i 2. 

Kolegiul11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzcszowie zwazyto, co nastypuje : 
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Zgodnie z art. 40 liSt. 1 ustawy 0 samorzqdzie gl1linnym na podstawie upowazniel1 ustawowych gmll1le 
przystuguj e prawo stanowienia akt6w prawa l1liejscowego obowiqzujqcych na obszarze gminy. Na podstawie 
art. 38 ust. 1 lIstawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. 0 finansowaniu zadan oswiatowych organ stanowiqcy jednostki 
samorzqdu terytorialnego, w drodze uchwaty, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji , 0 kt6rych l1lowa wart. 15
21 , art. 25 , art. 26, art. 28-30 i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidlowosci ich pobrania 
i wykorzysta nia, w tym zakres danych, kt6re powinny bye zawarte we wniosku 0 udzielenie dotacji i w rozliczeniu 
jej wykorzystania, termin przekazania informacji 0 liczbic dzicci objytych wczesnym wspolllaganielll rozwoju, 
uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zajye rewalidacyjno-wychowawczych, 0 kt6rych mowa wart. 34 ust. 2, 
oraz terl1l in i spos6b rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Pojycie kontroli winno bye rozull1iane jako dziabnie ll1ajqce na celu sprawdzenie, zestawienie zastanego 
stanu fa ktycznego ze stanem prawnym. Uprawnienie do okrdlania trybu kontroli, to z kolei ustalenie zasad na 
jakich bydzie sit; ona odbywae, sposobu post((powania, procedury przeprowadzania kontroli. Oznaczenie 
zakresu kontroli nalezy natomiast pojll1owae jako wskazanie jej granic, rozmiaru, wskazanie elementow 
poddanych kontrol i (por. wyrok WS/\ w Gdal1sku z dnia 2 I malTa 20102 roku sygn. [SA /Gd 1321 I II opub!. 
http ://www.orzeczenia-nsa.pl). W swietle Powyzsl.ego nale;i.y uznae, ze postanowienia § 
5 ust. [ i ust. 2 uchwaly nie stanowiq elemcntu trybu prl.cprowadzania kontroli. W obecnym stanie prawnym 
organ stanowiqcy nie posiada kompetencj i do okreslenia w uchwale zakt"esu kontroli, gdyz jest on okreslony 
wart. 36 tejze ustawy. Postanowienia § 5 uchwaly regulujqce zakres kontroli prawidtowosci pobrania 
i wykorzystania dotacj i nie mogq zatem stanowie tresci badanego aktu prawa m iejscowego, a zatem w tej czysci 
badana uchwala zostab podjyta z istotnym naruszeniem zakresu upowaznicnia ustawowego. 

Na niniejszq uchwaly Kolegiulll Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sluzy skarga do 
Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Rzes70wie w terminie 30 dni od dnia jej doryczenia. Skargy wnosi 
siy za posrednictwell1 Koleg iul11 Regionalnej Izby Obrachunkowcj w Rzcs zowie. 

PREZES 

dr Zbignicw K. Wojcik 
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