
UCHWAŁA NR 77/XIX/2016
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr 59/XVII/2015 Rady Gminy 
Opatów z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1  w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wezwanie Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym do usunięcia naruszenia prawa 
poprzez zmianę §3 pkt. 2 oraz §4 pkt. 1 uchwały nr 59/XVII/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 7195) uznaje się za bezzasadne;

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

§ 3. Kopię uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć wnoszącemu wezwanie;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym wezwało Radę Gminy
do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę §3 pkt. 2 oraz §4 pkt. 1 uchwały nr 59/XVII/2015 Rady Gminy
Opatów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.,
poz. 7195).

W swoim wystąpieniu skarżący wskazał, że §3 ust. 2 tej uchwały, jak również jej §4 ust. 1 pozostają w
sprzeczności z art. 80 ust. 1 i 3 oraz art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). W treści wezwania skarżący wniósł również o zmianę §3 ust.
1 uchwały.

Odnosząc się do przedstawionych w wezwaniu 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 wysokość
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 którym mowa między innymi w ust. 2a oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2. Norma §3 ust. 1 uchwały nr 59/XVII/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie gminy Opatów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.
Urz. Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 7195) stanowi, że 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 przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.
Powyższe postanowienie 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, nie zawiera
postanowień sprzecznych czy wykraczających poza ustawową regulację zawartą w przepisach ustawy o
systemie oświaty, w tym w szczególności nie jest niezgodna z normą art. 90 ust. 2a tej ustawy. Wysokość
dotacji została uchwalona przez Radę Gminy Opatów 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, co
mieści się w użytym w art. 90 ust. 2a określeniu - „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”.

3. Z treści wezwania wynika, że „Nasza Szkoła" jako szkoła publiczna typu podstawowego i rodzajowo
ogólnodostępna (przeznaczona dla osób niewymagających specjalnych metod pracy dydaktycznej) nie różni się
na gruncie przepisów o finansowaniu szkół od publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę”.
Wzywający do usunięcia naruszenia prawa zdaje się nie zauważać, że nie prowadzi szkoły publicznej a
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, brak jest zatem podstaw do stosowania w tym przypadku
przepisów dotyczących szkół publicznych (w szczególności normy art. 80 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września
1991 o systemie oświaty.
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4. Kwestionowana przez Wzywającego norma §3 ust. 2 uchwały stanowi, że dotacja dla oddziału
przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej
przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, w przeliczeniu na jednego
ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiąc
dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Opatów. Również i w tym zakresie zaskarżona uchwała nie zawiera postanowień sprzecznych
lub wykraczających poza ustawową regulację, zawartą w przepisach ustawy o systemie oświaty. W
szczególności wskazane postanowienie uchwały nie jest niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie
oświaty, który stanowi, że dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa
w ust. 1b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego
ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez gminę.

5. Zaskarżona norma §4 ust. 1 uchwały stanowi, że podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na
jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy w Opatowie oraz informacja o sposobie wyliczenia części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Opatów otrzymana od Ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania. Także i w tym zakresie brak jest podstaw do stwierdzenia, że norma ta jest sprzeczna z
obowiązującymi przepisami, bądź wykracza poza ustawową regulację, a tylko takie stwierdzenie mogłoby
prowadzić do zmiany treści postanowienia uchwały. Z normy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty wynika,
że intencją ustawodawcy było przeniesienie na rzecz organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
uprawnienia do ustalenia, w drodze uchwały, ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji
oświatowych. Przeniesienie tych kompetencji na jednostkę samorządu terytorialnego ma służyć sprecyzowaniu
i indywidualizacji trybu przyznawania i rozliczania dotacji w odniesienie do potrzeb konkretnej społeczności.
Treść zaskarżonego postanowienia uchwały nie narusza tego przepisu i zawartego w nim upoważnienia,
zawiera bowiem między innymi podstawy obliczenia dotacji. Na marginesie niejako wskazać należy, że
zarzuty skarżącego, że postanowienie to nie określa, czy podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji jest
uchwała obowiązująca w bieżącym roku czy w poprzednim są niezasadne, treść bowiem tego postanowienia
jest precyzyjna i jasna i odnosi się do obowiązującej uchwały budżetowej na rok budżetowy, w którym udziela
się dotacji.

6. Mając na względzie wyżej przedstawione argumenty należy uznać, że złożone wezwanie do usunięcia
naruszenia przepisów prawa nie zasługuje na uwzględnienie.
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