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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.9.2021.AHor

 z dnia 24 lutego 2021 r.

Rada Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIII/189/2021  Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia  28 stycznia 2021  r. w 
sprawie dofinansowania na 2021r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Świebodziński, w całości.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu  28 stycznia 2021 r.  Rada Powiatu Świebodzińskiego podjęła uchwałę w 
sprawie dofinansowania na 2021r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Świebodziński. 

W podstawie prawnej uchwały wskazano przepisy art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 70a ust.1, 3 i 3a  ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215), w związku z § 5 i § 6 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie  dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i 
warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653). 

Stosownie do § 1 przedmiotowej uchwały: ustala się plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Zgodnie zaś z jej § 2: 
ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 
– 1.000,-zł na jeden semestr dla jednego nauczyciela lub dyrektora.

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 1 lutego 2021 r. W toku 
badania legalności przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że ww. uchwała podjęta została 
z istotnym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty nauczyciela "W budżetach organów prowadzących szkoły 
wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem 
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szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2".  Natomiast zgodnie z §  5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe  „Organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje 
na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o 
których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy, uwzględniając: 1) wnioski dyrektorów szkół, o których 
mowa w § 4; 2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego; 
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe; 4) stopień 
realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8”. Stosownie zaś do §  6 
przedmiotowego rozporządzenia „Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala 
corocznie: 1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa 
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy; 2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane”.

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r., sygn. 
III SA/Łd 450/20, z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wynika dla rady gminy upoważnienie jedynie 
do wyodrębnienia w budżecie gminy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, natomiast kompetencje do uregulowania pozostałych kwestii nie zostały zawarte w 
ustawie, lecz wynikają z § 5 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019r. w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Przy 
czym, co warto podkreślić, rozporządzenie to posługuje się terminem "organu prowadzącego", bez 
wskazania, czy dana kompetencja dotyczy organu wykonawczego czy stanowiącego gminy. Oznacza 
to konieczność sięgnięcia do ogólnych reguł ustrojowych określających wyłączne kompetencje 
poszczególnych organów gminy. Zasadniczy "dwupodział" organów dokonany w ustawie o 
samorządzie gminnym na organ stanowiący i organ wykonawczy przesądzać będzie o właściwości 
danego organu, zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z realizacją funkcji stanowiącej i 
wykonawczej. Sąd uznał, że kompetencje wynikające z § 5 oraz § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 
szkolenia branżowe  należy zaliczyć do kompetencji wykonawczych, mieszczących się w ramach 
wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z mocy art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o 
samorządzie gminnym w zw. z art. 247 ust. 1 w zw. z art. 2u pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) wykonanie budżetu należy do zadań wójta, a w 
myśl art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g. do zadań wójta należy również określenie sposobu wykonania uchwał. 
Podobne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 
w wyroku z dnia 4 września 2019 r., sygn. II SA/Go 407/19.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Powiatu Świebodzińskiego przekroczyła więc 
delegację ustawową. Przepis art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ustanawia kompetencję dla 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie w zakresie wyodrębnienia w 
budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w określonej wysokość. 
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Natomiast pozostałe czynności dokonywane na podstawie tego przepisu i przepisów rozporządzenia 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 
szkolenia branżowe są czynnościami związanymi z wykonywaniem budżetu i należą do kompetencji 
organu wykonawczego. 

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić nieważność uchwały Nr XXIII/189/2021  Rady 
Powiatu Świebodzińskiego w całości.

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

 Wydziału Nadzoru i Kontroli 
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