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z dnia 29 arudnia 2015 r. 2Q1G -\\-\- ^ ^

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 11 ust JLjjkt.,4

7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113,

z pozn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowe-

stwierdza niewaznosc

uchwaly Nr 228 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkol i placowek oraz zakresu i trybu kontroli

prawidlowosci ich pobrania i wykorzystania, z powodu naruszenia przepisow art. 80 ust. 4

i art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2156), w czesci obejmuja_cej:

- w§2ust . 7, 10, 11 i!2,

- §7 ust. 2 i § 8 ust. 2,

wyrazenie Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte we wniosku sq zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej

za skladanie falszywych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone

w pkt IV zat^cznika Nr 1 i na str. 2 zalacznika Nr 4,

wyrazenie Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte w informacji sq zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej

za skladanie falszywych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone

w ostatnim akapicie zalacznika Nr 2 i 3,

wyrazenie Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte w rozliczeniu sq zgodne ze stanem

prawnym i faktycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej

za skladanie falszywych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone

w ostatnim akapicie zalacznika Nr 5,

czesc tabeli w pkt B zalacznika Nr 4 obejmujacej kolumny z oznaczeniem ,,Nazwisko

i imie/', ,,Pesel" i ,,adres zamieszkania".



Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwaly Rada Miasta Konina - powohijqc sie na przepisy art. 80 ust. 4

i art. 90 ust. 4 ustawy o systemic oswiaty - okreslila tryb udzielania i rozliczania dotacji dla

szkoJ i placowek oswiatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niz

jednostka samorzadu terytorialnego organ oraz tryb i zakresu kontroli prawidlowosci pobrania

i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, na podstawie przepisow art. 61 § 1 i 4

usta\vy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego w zwiazku

z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, zawiadomila

przedstawiciela Miasta Konina o wszczetym postepowaniu nadzorczym w odniesieniu

do przedmiotowej uchwaly. Termin rozpatrzenia sprawy zostal wyznaczony na dzien 29 grudnia

2015roku.

Rozpatrujac sprawe Kolegium Izby ustalilo i zwazylo, co nastepuje.

Przepisy art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemic oswiaty stanowi^, iz organ

stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji,

0 ktorych mowa odpowiednio: w ust. 2-3b art. 80, w ust. la-lc i 2-3b art. 90, a takze tryb

1 zakres kontroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystywania, uwzgledniajac w szczegolnosci

podstawy obliczania dotacji, zakres danych, ktore powinny sie bye zawarte we wniosku

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposob rozliczenia dotacji.

Z § 2 uchwaty wynika. ze gminny prawodawca reguluje podstawe obliczenia dotacji, przy

czym w nizej wymienionych czesciach tego postanowienia Rada Miasta Konina powtorzyla

merytorycznq tresc ustawy okreslajac^ minimalna wysokosc dotacji nalezna okreslonym

niepublicznym szkotom i placowkom oswiatowym, nie ustalajac wysokosci dotacji,

amianowicie:

- w § 2 ust. 7 uchwaly w brzmieniu: Niepublicznym szkolom o uprawnieniach szkol publicznych,

w ktorych realizowany jest obowiqzek szkolny lub obowiqzek nauki, przysluguje dotacja

na kazdego ucznia w wysokosci nie nizszef niz kwota przewidziana najednego ucznia danego

typu i rodzaju szkoly w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez jednostkg

samorzqdu terytorialnego, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem ze osoba prowadzqca

szkofy poda organowi -wlasciwemu do udzielenia dotacji planowanq liczbq uczniow nie

pozniej niz do 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok udzielania dotacji - przytoczono

merytorycznq tresc przepisu art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oswiaty,

- w § 2 ust. 11 uchwaly w brzmieniu: Niepublicznym placowkom, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5

i 7 ustawy, przysluguje dotacja z budzetu Miasta Konina na kazdego wychowanka



w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju

placowki w czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla danej jednostki samorzqdu

terytorialnego, a w przypadku niepublicznych osrodkow umozliwiajqcych realizacje

obowiqzku, o kiorym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiqzku szkolnego i obowiqzku nouki

dzieclom i mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust 7 ustawy, takze dzieciom i mlodziezy

z uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprzezonymi, w wysokosci nie nizszej

niz kwota przewidziana najednego wychowanka tego rodzaju osrodkow w czesci oswiatowej

.subwencji ogolnej dla jednostki samorzqdu terytorialnego, pod warunkiem ze osoba

prowadzqca placowke przedstawi planowanq liczbg wychowankow organowi wlasciwemu

do udzielania dotacji, nie pozniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok

udzielania dotacji - przytoczono merytoryczn^ tresc przepisu art. 90 ust. 3a ustawy o systemic

oswiaty,

- w § 2 ust. 12 uchwaly w brzmieniu: Niepublicznym przedszkolom, innymformom wychowania

przedszkolnego, szkolom podstawowym oraz osrodkom, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,

a takze niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, ktore, zgodnie z art. 71 b

ust. 2a ustawy, prowadzq wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysluguje dotacja

z budzetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na

jedno dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w czesci oswiatowej subwencji

ogolnej dla jednostki samorzqdu terytorialnego, pod warunkiem ze osoba prowadzqca

przedszkole, innq forme wychowania przedszkolnego, szkole, osrodek lub poradniq poda

organowi wlasciwemu do udzielania dotacji planowana liczbe dzieci: ktore majq bye objqte

wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie pozniej niz do dnia 30 wrzesnia rokupoprzedzajqcego

rok udzielania dotacji - przytoczono merytorycznq tresc przepisu art. 90 ust. la ustawy

o systemic oswiaty.

Zatem Rada Miasta powtorzyla merytoryczna^ tresc art. 90 ust. la, 2a i 3a ustawy

o systemic oswiaty, w ktorych ustawodawca okreslil minimalna wysokosc dotacji jak^ musi

otrzymac podmiot prowadzacy szkol? lub placowk^ niepubliczna, natomiast Rada Miasta

w mysl przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemic oswiaty winna ustalic tryb udzielania dotacji,

uwzgledniajac w szczegolnosci podstaw}' obliczania dotacji. Zaniechanie wypelnienia w tej

czesci delegacji ustawowej, w konsekwencji powoduje, iz to organ wykonawczy bedzie

decydowal, czy podmiot prowadzacy niepubliczna szkole^ lub placowk? oswiatowa^ otrzyma

dotacje w wysokosci minimalnej okreslonej w ustawie, czy tez w wysokosci wyzszej

od minimalnej, co nalezy do wlasciwosci organu stanowiacego gminy.

Biorac powyzsze pod uwag^ Kolegium stwierdzilo niewaznosc postanowienia § 2 ust. 7,

11 i 12 przedmiotowej uchwaly.



W § 2 ust. 10 przedmiotowej uchwaly Rada Miasta powtorzyla merytoryczna tresc

przepisu art. 90 ust. 8 ustawy o systemic oswiaty okreslajacy minimally wysokosc dotacji

w brzmieniu: Niepublicznym szkolom ponadgimnazjalnym prowadzqcym kwalifikacyjne kursy

zawodowe, przysluguje na kazdego sluchacza kursu, ktory zdal egzamin potwierdzajqcy

kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej fcwalifikacji, dotacje z budzetu Miasta Konina

w wysokosci nie nizszei niz kwota przewidziana na jednego sluchacza kwalifikacyjnego kursu

zawodowego w czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostki samorzadu terytorialnego,

jezeli osoba prowadzqca szkole:

1) poda organowi wlasciwemu do udzielenia dotacji planowanq liczbq sluchaczy kursu nie pozniej

niz do dnia 30 wrzesnia rokupoprzedzajqcego rok udzielania dotacji;

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej

kwalifikacji przez sluchaczy kursu, w terminie 30 dni oddaty ogloszenia wynikow tego egzaminu

przez okregowq komisjq egzaminacyjnq.

W mysl przepisu art. 90 ust. 8a ustawy o systemic oswiaty „ Wysokosc dotacji, o ktorej

mowa w ust. 8. okresla organ stanowi^cy jednostki samorzadu terytorialnego". Zatem Rada

Miasta wypelniajac delegacj^ ustawowa zobowi^zana byla do okreslenia wysokosci dotacji jaka

przystuguje podmiotom prowadzacym niepubliczne szkoly ponadgimnazjalne prowadzace

kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Majac powyzsze na wzgledzie Kolegium Izby postanowilo o niewaznosci § 2 ust. 10

uchwaly.

W postanowieniu § 7 ust. 2 uchwaly Rada Miasta okreslila elementy jakie powinno

zawierac upowaznienie do przeprowadzenia kontroli, a w § 8 ust. 2 okreslila zawartosc

protokotu z przeprowadzonej kontroli. Stanowienie w tym zakresie nie znajduje podstawy

w kompetencjach przyznanych Radzie Miasta w art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemic

oswiaty. Ustalenie bowiem elementow sktadowych upowaznienia do kontroli i protokolu

z przeprowadzonej kontroli nie miesci sie w pojeciach ,,tryb" i ,,zakres" kontroli. Tym samym

Rada Miasta nie stanowi o wymogach ,,technicznych" czy tez formalnych, ktore powinny

zawierac upowaznienie do kontroli i protokol z kontroli. Wlasciwy do spraw kontroli

wykorzystania udzielonych dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego,

ktory okresla plany kontroli, udziela upowaznienia do kontroli wlasciwym osobom oraz bada

dokumentacje dotyczaca rozliczenia dotacji.

W literaturze wskazuje sic, ze tryb kontroli nalezy rozumiec scisle jako uszczegolowienie

norm art. 80 ust. 3e-3g u.s.o. (a wiec ustanowienie norm o charakterze technicznym, ktore

precyzyjnie okresla^ w jaki sposob i w jakich formach bedzie prowadzona kontrola)",

a w przypadku sformutowania zakres kontroli mozna uznac, ze ustawodawcy chodzilo
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,.o wyszczegolnienie danych i elementow gospodarki finansowej beneficjentow dotacji, ktore

organom samorzadowym bedzie wolno badac" (por. M. Plich, Ustawa o systemic oswiaty.

Komentarz, ABC, 2012). Stanowienie o szczegolowej zawartosci upowaznienia do kontroli

i protokotu z kontroli nie nalezy do materii, ktora winna bye uregulowana aktem prawa

miejscowego i pozostaje poza kompetencjami normotworczymi wyznaczonymi organowi

stanowiacemu przez przepisy art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemic oswiaty.

Przepis art. 94 Konstytucji RP jednoznacznie okresla, iz Stanowienie prawa miejscowego

nastepuje nie tylko na podstawie, lecz takze w granicach upowaznien ustawowych.

Sformulowania powyzsze wyklucza zatem dopuszczalnosc wyjscia aktem prawa miejscowego

poza granice upowaznienia ustawowego.

W koncowej czesci kazdego z zalacznikow do przedmiotowej uchwaiy oznaczonych

numerami od Nr 1 do Nr 5 zamieszczono wzor oswiadczen o tresci:

- Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte we wniosku sq zgodne ze stanem prawnym

i faktycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej za skladanie

fahzy\vych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone w pkt IV

zalacznika Nr 1 i na str. 2 zal^cznika Nr 4,

- Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte w informacji sq zgodne ze stanem prawnym

i faktycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej za skladanie

falszywych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone w ostatnim

akapicie zalacznika Nr 2 i 3.

- Oswiadczam, iz wszystkie dane zawarte w rozliczeniu sq zgodne ze stanem prawnym

i faklycznym. Zostalem(am) uprzedzony(a) o odpowiedzialnosci karnej za skladanie

falszywych zeznan przewidzianej w art. 233 Kodeksu Karnego zamieszczone w ostatnim

akapicie zalacznika Nr 5.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, odpowiedzialnosci karnej podlega ten, kto

skladajac zeznanie majaee sluzyc za dowod w postepowaniu s^dowym lub w innym

postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde.

Warunkiem odpowiedzialnosci za zlozenie falszywego oswiadczenia jest wskazanie na przepis

rangi ustawowej (ustawy), ktory przewiduje mozliwosc odebrania oswiadczenia pod rygorem

odpowiedzialnosci karnej. Takiego rygoru ustawodawca nie wskazal w ustawie o systemic

oswiaty. Gdyby ustawodawca zamierzal nadac rygor odpowiedzialnosci karnej za skladanie

fatszywych oswiadczen (zeznan), wymaganym oswiadczeniom skladanym przez podmioty

prowadzace niepubliczne szkoly lub placowki oswiatowe z zwiazku z rozliczaniem dotacji,

to bylby zobowiazany ten rygor wprowadzic wprost do ustawy i dopiero wowczas, w razie



przeniesienia kompetencji na organ samorzadu, winien przewidziec w tresci upowaznienia

wymog pouczenia o odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych oswiadczen (zeznan).

Zatem Kolegium uznalo, ze wyzej przywolane wzory oswiadczen zamieszczone

w zal^cznikach Nr 1-5 do przedmiotowej uchwaly - odnosz^ce si? do odpowiedzialnosci karnej

z art. 233 Kodeksu Karnego - wykraczaj^ poza zakres kompetencji Rady Miasta i stwierdzilo ich

niewaznosc.

W zalaczniku Nr 4 w pkt B badanej uchwaly Rada Miasta uchwalila obowiazek

podawania w tabeli danych osobowych uczniow, ktorzy otrzymali pozytywny wynik

na egzaminie potwierdzajaeym kwalifikacje zawodowa^ takie jak; imi$ i nazwisko ucznia, Pesel

i adres zamieszkania.

Kolegium Izby zauwaza, ze zadanie wymienionych wyzej danych o uczniu (imienia

i nazwiska ucznia, numeru PESEL i adres zamieszkania) jest sprzeczne z art. 1 ust. 1 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Z przepisow tych wynika bowiem, ze Kazdy ma prawo do ochrony dotyczqcych go danych

osobowych, W rozumieniu w/w ustawy zgodnie z art. 6 ust. 1 za dane osobowe uwaza si?

wszelkie informacje dotycz^ce zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby

fizycznej. Wypelniaj^c obowiazek ustawowy wynikaj^cy z art. 90 ust. 8a ustawy o systemic

oswiaty, Rada w uchwale stanowiaeej akt prawa miejscowego nie moze pomin^c zasady

adekwatnosci. Nie mozna zadac danych w nadmiarze, danych nieadekwatnych w stosunku

do celu. Stanowiace podstawe wydania badanej uchwaly przepisy art. 90 ust. 8a ustawy

o systemic oswiaty nie zawieraj^ stosownego upowaznienia dla rady gminy w zakresie

nakhdania na osobe prowadz^c^ szkole obowiazku podawania danych osobowych uczniow.

Stad nalezy ocenic, iz kwestionowane regulacje w w/w zakresie ustanowione zostaly bez

upowaznienia ustawowego niezbednego do nalozenia tego rodzaju obowiazkow. Zadanie

udosiepnienia danych osobowych w kazdym przypadku powinno opierac sie na stosownej

podstawie prawnej.

Ustawowo dopuszczona mozliwosc przetwarzania danych osobowych uczniow szkol

dotyczy jedynie sytuacji zwiazanych z przeprowadzeniem kontroli prawidlowosci wykorzystania

dotacji (zob. art. 80 ust. 3g i 90 ust. 3g ustawy o systemic oswiaty). Zatem ustawowo

dopuszczona mozliwosc przetwarzania danych osobowych uczniow szkol dotyczy jedynie

sytuacji zwiazanych z przeprowadzaniem kontroli prawidlowosci wykorzystywania dotacji przez

szkoly. Umieszczanie takich danych w czesci B zalacznika Nr 4 nie miesci sie w ramach

prowadzonej kontroli. Przetwarzanie danych osobowych poza prowadzon^ kontrola nie znajduje

upowaznienia ustawowego w przepisach art. 90 ust. 4 ustawy o systemic oswiaty, jak rowniez

w przepisach innych ustaw. Stanowisko takie znajduje rowniez potwierdzenie w wyroku WSA
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w Gdarisku o sygn. akt I SA/Gd 245/12 z dnia 15 maja 2012 roku, w wyroku NSA sygn. akt II

GSK 388/14 z dnia 09.09.2014r., czy tez w wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 521/14

zdnia30.10.2014r.

Z uwagi na powyzsze Kolegium Izby stwierdzilo niewaznosc czesci tabeli zamieszczonej

w pkt B zalacznika Nr 4 obejmujacej kolumny z oznaczeniem ,,Nazwisko i lime/', ,,PeseI"

i ,,adres zamieszkania".

Nalezy rowniez podniesc, iz w wyroku z dnia 28 lutego 2003 r. (sygn. akt I SA/Lu 882/02,

FK 2003/4/53, Wspolnota 2003/12/52) Naczelny Sad Administracyjny (do 2003.12.31)

w Lublinie orzekl, iz ,,Rada gminy obowi^zana jest przestrzegac zakresu upowaznienia,

udzielonego jej przez ustaw? w zakresie tworzenia aktow prawa miejscowego, a w tych

dzialaniach nie moze wkraczac w materi§ uregulowana ustawq.". Zgodnie z zasadq. iegalizmu,

wyrazona^ w art. 1 Konstytucji RP, w mysl ktorej organy administracji publicznej

s^ zobowi^zane dziatac na podstawie i w granicach prawa," nalezalo uznac, iz wskazane

i zak west io no wane wyzej przez Kolegium Izby, regulacje aktu prawa miejscowego naruszaj^

obowiazuj^cy porza_dek prawny.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze przysluguje prawo wniesienia skargi

do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego

doreczenia. za posrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.


