UCHWAŁA NR VIII/36/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania z dnia 11 marca 2015 r. Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły
w Chrząstowie Oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr
XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych szkół podstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009r.,Nr 229 poz. 4109), poprzez zmianę lub
uchylenie § 3 ust.1 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Do uchwały Nr VIII/ 36/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku.
Pismem z dnia 11.03.2015 r. – data wpływu do Rady Miejskiej w Książu Wlkp., dnia
17.03.2015 r. – Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Chrząstowie Oraz Dóbr Wsi Chrząstowo,
Łężek i Okolic działające poprzez pełnomocnika Prof. dr hab. Adama Bosiackiego, wezwało Radę
Miejską w Książu Wlkp. do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXV/245/2009 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach
szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009r.,Nr 229 poz. 4109 ), poprzez zmianę lub uchylenie
§ 3 ust.1 uchwały.
Pismem z dnia 24.03.2015 r. wezwano pełnomocnika Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły w
Chrząstowie Oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic do uzupełnienia powyższego wezwania o
prawidłowo udzielone pełnomocnictwo prof. UW dr hab. Adamowi Bosiackiemu, gdyż do
wezwania załączono pełnomocnictwo podpisane tylko przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia p.
Zbigniewa Szozdę. Tymczasem jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000289688, do
udzielenia pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch członków Stowarzyszenia działających
łącznie. Pismem z dnia 27.03.2015 r. - data wpływu do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. dnia
31.03.2015 r. - pełnomocnik Stowarzyszenia przedłożył pełnomocnictwo do występowania w
sprawie dotacji oświatowych przed m.in. organami samorządowymi, podpisane przez Wiceprezesa
Zarządu Stowarzyszenia p. Dorotę Fiedler. Jednocześnie wskazał, że w ocenie Stowarzyszenia
wymóg łącznego działania członków zarządu nie polega na wspólnym złożeniu podpisów pod
udzielonym pełnomocnictwem, lecz na złożeniu co najmniej dwóch tożsamych oświadczeń woli,
skutkujących udzieleniem pełnomocnictwa. Stanowisko powyższe budzi wątpliwości, gdyż w
takiej sytuacji zbędnym byłby literalnie określony wymóg udzielenie pełnomocnictwa łącznie.
Merytorycznie zdaniem Stowarzyszenia naruszenie przepisów prawa w uchwale polegało
na tym ,że w § 3 ust.1 przewidziano, iż dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na
każde dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Książ Wlkp., wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych danego typu i rodzaju w
przeliczeniu na jedno dziecko, z zastrzeżeniem ust. 2.
W ocenie Stowarzyszenia § 3 ust.1 uchwały narusza, w szczególności przepis art. 90
ust.2b i 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r., poz. 256,
poz. 2576 ze zm. ) , ponieważ określa ,iż podczas ustalania podstawy udzielanej przez gminę
dotacji należy uwzględniać ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych danego typu i rodzaju w przeliczeniu na
jedno dziecko. Tymczasem ustawodawca uznał ,że przedszkola i oddziały przedszkolne to dwa
odrębne podmioty w których realizowane jest wychowanie przedszkolne. Wynika to wprost z
dyspozycji przepisu art. 14 ust.1 ustawy o systemie oświaty , a także wykładni językowej,
funkcjonalnej i systemowej. Ponadto z dyspozycji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty
wynika niewątpliwie, iż podstawą wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych są wydatki
ponoszone w przedszkolach publicznych i tylko w przedszkolach publicznych. Tym samym
ustawodawca w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty wyraził zasadę adekwatności zgodnie z
którą placówki publiczne i niepubliczne powinny być finansowane na jednakowych zasadach.
Dlatego tez włączenie do podstawy wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych innych
wydatków niż wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych jest niezgodne z art. 90 ust.2b
ustawy o systemie oświaty, ponieważ oprócz naruszenia dyspozycji tegoż przepisu narusza także
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zasadę adekwatności. Powyższe potwierdza także uchwała Zespołu Orzekającego Komisji
Rozstrzygającej w najwyższej Izbie Kontroli z dnia 28 lutego 2014 r. (znak KPK/KPO-415062/2014), a także Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu z
dnia 22 stycznia 2014r. (znak LPO-4101-029-01/2013,P13/142).
W ocenie Rady Miejskiej w Książu Wlkp. powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa nie zasługuje na uwzględnienie.
Przede wszystkim należy zauważyć ,iż uchwała nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i
niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r., Nr 229 poz. 4109 ) została uchylona uchwałą Nr XI/64/2011 z dnia 29
sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla
niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2011 r. , Nr 285 poz. 4570 ). W takim stanie rzeczy brak jest prawnej możliwości zmiany bądź
uchylenia kwestionowanego przez Stowarzyszenie przepisu.
Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż przepis art. 90 ust.2 b ustawy o systemie
oświaty nie rozstrzyga, co należy rozumieć pod pojęciem przedszkola publicznego, czy należy pod
tym pojęciem rozumieć tylko wydatki przedszkoli będących jednostkami organizacyjnymi , czy też
ustawodawca pod pojęciem tym rozumie wydatki ponoszone we wszystkich formach wychowania
przedszkolnego. Problem kwalifikowania wydatków ponoszonych na oddziały przedszkolne na
podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty , stanowi prawidłowo kwalifikacja oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Przedszkole publiczne definiuje art. 6 ust.1 ustawy o
systemie oświaty, który w myśl ust.4 tego art. stosuje się również do oddziału przedszkolnego. Z
przepisu tego wynika, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej musi spełniać i zapewniać te
same warunki co przedszkole, czyli w zakresie wychowania przedszkolnego nie różni się niczym
od przedszkola. Różnice występują tylko w zakresie organizacji, gdyż przedszkole jest jednostka
budżetową gminy, a oddział umiejscowiony jest w strukturze innej jednostki organizacyjnej jaka
jest szkoła podstawowa, jednakże obydwie działają na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r. ,poz. 885 ze zm. ). Dokonując analizy przepisów ustawy
o systemie oświaty, w tym w szczególności przepisu art. 6 ust. 1 i 4, art. 14 ust.1 , art. 80 ust.2 i art.
90 ust.2 b oraz biorąc pod uwagę argumenty wykładni celowościowej należy uznać w świetle
wskazanych przepisów, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zalicza się do
przedszkoli w rozumieniu przepisu art. 80 ust. 2 (dotacja dla przedszkoli publicznych ) i art. 90
ust.2 (dotacja dla przedszkoli niepublicznych ). Uzasadnieniem takiej wykładni tych przepisów
jest w szczególności sposób obliczania podstawy należnej dotacji, która kalkuluje się na jednego
ucznia. Wychowanie przedszkolne w świetle obowiązujących przepisów jest realizowane
alternatywnie przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz gdy chodzi o
dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Należy uznać, iż racjonalny ustawodawca, przewidując
realizację dotowanego zadania publicznego w kilku alternatywach względem siebie, zmierzał do
dotowania ich na tym samym poziomie i według tych samych zasad. Finansowanie przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych według różnych zasad i na różnym poziomie oznaczałoby
nieuzasadnione w świetle art. 32 Konstytucji RP różnicowanie podmiotów.
Takie stanowisko w interpretacji art. 90 ust.2 b ustawy o systemie oświaty jak pozwana,
zajął też Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi z dnia 19 marca 2012 r. na interpelacje
poselską nr 2601 z dnia 17 lutego 2012 r. posła na Sejm RP Pana Lecha Sprawki. W
przedmiotowej odpowiedzi na interpelacje poselską Podsekretarz Stanu Mirosław Sielatycki
stwierdził ,, Podstawą do ustalania dotacji dla niepublicznych przedszkoli (w tym oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych ) powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do
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dotowania wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych – tj we wszystkich
placówkach przedszkolnych : przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach
wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia. W związku z powyższym w celu
określenia dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić następujące rozdziały
klasyfikacji budżetowej :
-80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
-80104 – przedszkola,
80106 - inne formy wychowania przedszkolnego.
Należy podkreślić ,że stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na interpelację poselską
przez Ministra Edukacji Narodowej w świetle przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz uchwały Sejmu RP dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin
Sejmu RP jest stanowiskiem oficjalnym organu państwa właściwego do spraw oświaty.
Stanowisko takie prezentowała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu (
również inne) jako organ nadzoru na gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego,
co objawiało się nie kwestionowaniem ważności zapisów uchwał dotyczących
dotacji dla
niepublicznych przedszkoli ( organów je prowadzących) w zakresie podstawy jej ustalania
odnoszącej się do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Organ stanowiący Gminy Książ podejmując po 2008 roku kolejne uchwały dotyczące
dotacji dla przedszkoli niepublicznych (organów jej prowadzących), działał w zaufaniu do organów
państwa , których szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości (RIO) oraz interpretacje przepisów
(Minister Edukacji Narodowej ) utwierdzał w przekonaniu o właściwym i prawidłowym
stanowieniu prawa i następnie jego stosowaniu.
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione
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