
UCHWAŁA NR XXIV/217/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 
z późn. zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2016r. poz. 1066)  Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę 
Nr 6.47.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom 
wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do 
sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. 1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie upoważnia się Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Wniesienie skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14
marca 2017r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały NR XXIII/194/2017 Rady Gminy
Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie
Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania jest zasadne z uwagi ważność informacji i
dokumentów składanych przez uprawnione podmioty przy ubieganiu się o dotację w celu kontroli i
rozliczenia udzielonych im dotacji przez Gminę.

Zgodnie z wyrokiem WSA syg. akt V SA/Wa 844/16 z dnia 17 maja 2017r., „wprowadzenie
zakwestionowanych przez RIO zapisów dotyczących elementów, które mają być zawarte w comiesięcznej
informacji beneficjentów, jest niczym innym jak elementem szeroko rozumianej weryfikacji i kontroli. Taki
też był cel wprowadzenia stosownych zapisów... , ...gmina w związku z przeprowadzaniem kontroli
prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki może przetwarzać dane osobowe uczniów
tych szkół i placówek. Ustawodawca wychodzi z prawidłowego założenia, iż organ dotujący, tj. w tym
przypadku Skarżąca, tylko dysponując takimi informacjami może dokonywać weryfikacji i kontroli mającej
na celu ustalenie faktycznego miejsca pobierania nauki, okresu, w którym dana osoba była uczniem szkoły
(przedszkola) oraz wieku osób pobierających naukę ( co jest szczególnie istotne w przypadku przedszkoli
ze względu na art. 14 pkt 1 i 2 u.o.s.o.-wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3 lat, w
szczególnych przypadkach, dzieci, które ukończyły 2,5 roku)."
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