
UCHWAŁA NR 34/X/2015
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

Na podstawie art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wezwanie Pana Andrzeja Zalskiego - prezesa Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Zwierzyńcu Pierwszym do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie § 1 ust 2 pkt. 1 uchwały nr 168/XLV/2013 z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia 
szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (Dz.Urz. Województwa Śląskiego 
z dnia 29 listopada 2013 roku, poz. 7002) uznaje się za niezasadne.

§ 2. Kopię uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. Pan Andrzej Zalski - prezes Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Zwierzyńcu

Pierwszym wezwał do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie § 1 ust 2 pkt. 1 uchwały nr

168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia do szkoły publicznej oraz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości jej wykorzystania. W swoim wystąpieniu skarżący wskazał, że § 1 ust 2, pkt 1 w/w

uchwały pozostaje w sprzeczności z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Odnosząc się do przedstawionych zarzutów należy uznać je za niezasadne. W szczególności należy

wskazać, że:

1. Z ustawy o systemie oświaty wynika uprawnienie dla szkoły niepublicznej do otrzymania dotacji, o

której mowa w art. 90 ust. 2a, zgodnie z którym dotacje dla szkół niepublicznych

o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu

terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi

właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku

poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przepisy ustawy

o systemie oświaty wskazują jedynie przesłanki ustalenia wysokości dotacji. Kwota dotacji, jej wysokości

wymaga konkretyzacji, w ramach uchwały jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 90 ust

4 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2a.

W § 1 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia do

szkoły publicznej raz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania, podstawą obliczania dotacji

w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia przysługuje kwota w wysokości równej kwocie

kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

otrzymywanej przez Gminę Opatów. Powyższy zapis nie wykracza poza uprawnienia organu stanowiącego i

nie koliduje z ustawowo przewidzianym prawem do otrzymywania rocznej dotacji.

Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim jest niewątpliwie przedmiotowa uchwała nie mogą

wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, w tym przypadku poza

zakres określony ustawą o systemie oświaty. Regulacja zawarta w w/w postanowieniu uchwały nie

przekracza zakresu upoważnienia ustawowego a tym samym nie pozostaje w sprzeczności z art. 7 i art 94

Konstytucji, z których jednoznacznie wynika, że stanowienie prawa miejscowego następuje nie tylko na
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Przewodniczący Rady Gminy Opatów

mgr inż. Witold Łacny

podstawie, lecz także w granicach upoważnień ustawowych, co wyklucza dopuszczalność wyjścia aktem

prawa miejscowego poza granice upoważnienia ustawowego.

2. Z treści wezwania wynika, że "szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie jest szkołą

gwarantującą bezpłatne spełnianie obowiązku szkolnego, bezpłatne wychowanie przedszkolne dla dzieci od

2,5 roku życia w oparciu o obowiązujące podstawy programowe i zgodne z wymogami określone dla szkoły

publicznej, dlatego szkoła ta powinna otrzymywać kwotę równoważną do kwot wydawanych na kształcenie

ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez Gminę Opatów". Skarżący podnosi również, iż

Stowarzyszenie Nasza Szkoła wykonuje obowiązki ustawowe szkoły publicznej, więc należy przyjąć, że

kwota dotacji powinna być nie mniejsza niż kwota wydatków na uczniów w szkołach o tym samym zakresie

usług edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów. jednak z treści

kwestionowanego art. 90 ust. 2a, wbrew twierdzeniu skarżącego, nie wynika uzależnienie kwoty dotacji dla

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacja uzależniona jest natomiast od kwoty

przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie prowadzi szkołę niepubliczną i

wysokość dotacji przez Radę Gminy Opatów została uchwalona zgodnie z przepisami dotyczącymi dotacji

dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - w kwocie równej kwocie przewidzianej na

jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez

Gminę Opatów, jest zgodne w użytym art. 90 ust 2a ustawy o systemie oświaty

- "w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego".

Mając na względzie wyżej przedstawione argumenty należy uznać, że złożone wezwanie do usunięcia

naruszenia przepisów prawa nie zasługuje na uwzględnienie.
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