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Uchwała Nr 26.226.2a21
Kolegium Regionalne,i lzby Obrachunkowei w Warszawie

z dnia S sierpnia 2021 r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX|X/284/21 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 2Ą czełwca 2021 r. w sprawio trybu udzlelania i rozliczania dotacJi dla niepubllcznych
pzedszkoli, innych form wychowania pfledszkolnego, §zkół i placówek Qraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykonystania

Na podstawie ań. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ,1 990 r, o samorządzie grninnym (Dz.U, z2O21 r.

poz,1372.) oraz arl. 18 ust. 1 pkt 1 iart. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz, U. z ż019 r. poz. 2137), Kolegium Regionalnej lzby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Oaeka o niewaźności uchwały Nr XX|X/284/21 Rady Miejskiej w Nasięlsku z dnia 24 czewvca 2021 r.

w sprawie trybu udzłelaniai rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkól i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości ich pobrania
iwykorzystaniawczęści,tj.§3ust. 1iust.2zpowoduistotnegonaruszeniaań.38ust. 1ustawy
zdnia27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U_ z2O2O r. poz. 2o29zpóżn.
zm.).

§2
Na niniejszą uchwałę słuzy Miastu Nasielsk prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie.

uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2021 r. wpłynęła do Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie uchwała
NrXX|X/284l21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 ęzerwca 2021 r, w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dła niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
i placÓwek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowości ich pobrania iwykorzystania.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała podlega
nadzorowi Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie,

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie
ustaliło izważyło, eo następuje.

W § 3 ust.1 i ust, 2 badanej uchwały Rada Miejska w Nasielsku postanowiła, że,, Organ dotujący
pzeprowadza kontrolę w zakresie prawidłowości pobrania i wykozystania dotacji, o których mowa
w pzepisach ustawy z dnia 27 pażdziernika 2O17 r. o fłnansowaniu zadań oświatowych (Dz, U, 2020 r.,
poz. 2029 ze zm.), odnosi się do ustalenia, czy : 1) dotacja została pobrana naleźnie; 2) dotacja
zo§tała pobrana w należnej wysokości; 3) dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaazeniem,"
oraz ,, Kontrola prawidłowości pobrania dotacji obejmuje wefiikację danych podanych We Wnio§ku,
o ktÓrym mowa w § 2 ust. '1 pkt 1 oraz danych podanych w miesięcznych informacjach, o klórych
mowaw§2ust. 1pkt2.",

Przepis ten okreśła zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
z budżetu Miasta Nasielsk. Szczegółowe uregulowania dotyczące zakresu kontroli prawidlowości
pobrania iwykozystania dotacji określone zostaly w ań. 36 usiawy z dnta27 pażdziernika 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych,

Stosownie do ań. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r, o finansowaniu zadań oświatowych
organ sianowiący powinien określic tryb pzeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
iwykorzystania dotacji. W ocenie Kolegium lzby uregulowanie zawarte w § 3 ust.,l i ust, 2 uchwaĘ
wykraczają poza delegację ustawową określoną w ań, 38 ust, 1 ww, ustawy. Uwzględnienie w rarnach



trybu udzielania i rozliczania dotacji jej zakresu nie znajduje uzasadnienia w PrzePisach ustawY

o finansowaniu zadań oświatowych. §tanowienie prawa w szerszym zakresie, tj, o zakresie kontroli, jak

to ma miejsce w § 3 ust.1 iust.2 badanej uchwały nie znajduje podstawy w kompetencjach

przyznanych radzie w ww, przepisie.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionałnej lzby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak

W §entencji uchwały,


