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UCHWAŁA Nr 2/111/2010 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 stycznia 2010 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
2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
orzeka nieważność
postanowienia §3 pkt 9 uchwały Nr XXIII/327/2009
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie
gminy Krzyż Wlkp. przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych.
Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXIII/327/2009 Rady Miejskiej w
Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r. doręczoną
tut. Izbie w dniu 15 stycznia 2010 r. Rada Miejska
w krzyżu Wlkp. powołując się na przepisy art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określiła zasady udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Krzyż
Wlkp. oraz określiła tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania tej dotacji. W §3 pkt 9 uchwały postanowiła „w ramach rozliczenia z ust. 8 §3
(rozliczenia dotacji za okres roczny) w terminie do
15 lutego roku następnego, podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany zwrócić nadpłaconą
kwotę dotacji”.
Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie
przepisów art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła
Przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej
uchwały z uwagi na sprzeczność jej postanowień z
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 27 stycznia 2010 roku.
Rozpatrując sprawę przedmiotowej uchwały w

dniu 27 stycznia 2010 roku Kolegium Izby ustaliło i
zważyło, co następuje.
Przepis art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240) stanowi: „dotacje udzielone z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają
zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do
dnia 31 stycznia następnego roku”.
W §3 pkt 9 przedmiotowej uchwały ustalono, że
kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do
dnia 15 lutego następnego roku budżetowego, co
w istotny sposób narusza art. 251 ust. 1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
a w dacie podjęcia uchwały art. 190 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy
odsyła do art. 145 tejże ustawy stanowiącego, że
dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku
następującego po roku, w którym udzielono dotacji.
Przy braku dobrowolnego zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji kwestia ta zostanie rozwiązana w drodze decyzji. Decyzję w sprawie zwrotu dotacji wydaje Burmistrz. Kolegium podkreśla,
że obowiązujące przepisy prawa nie dają organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
uprawnień do modyfikowania przepisów ustawowych w powyższej sprawie.
Mając powyższe na uwadze orzeczono 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 jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu.

