
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 
U c h w a ł a      Nr   3/20/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 stycznia 2008 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  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 

nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 

249, poz. 2104) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 

558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 

1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

§ 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 oraz § 4 ust. 1 i 4 uchwały nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 

28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz 

publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola 

przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne z powodu 

naruszenia art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

W dniu 3 stycznia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym 

prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego i osoby fizyczne, w której treści zawarto regulacje określające kryteria 

ustalania dotacji oraz tryb ich udzielania i rozliczania. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 30 stycznia 2008 r. przedstawiciele Miasta 

Opola zawiadomionego prawidłowo stawili się wyjaśniając, iż system informacji oświatowej 

jest to określony system zbierania informacji o oświacie, na podstawie ustawy, która nakazuje 

prowadzić bazę takich danych i na tej podstawie nalicza się subwencję oświatową. Jest to 

wiarygodny zasób danych o placówkach oświatowych. Może wystąpić sytuacja, że dane z 

systemu są rozbieżne z danymi z wniosku, gdyż dane te są weryfikowane są dwa razy w roku, 

wówczas przyjmuje się dane z systemu gdyż są one bardziej wiarygodne i składane pod 

rygorem odpowiedzialności.  

Na pytanie dotyczące określenia wysokości dotacji w odniesieniu do wydatków bez 

wskazania, iż chodzi o wydatki bieżące, przedstawiciel miasta Opola odpowiedział, iż jest to 

oczywiste, że należy to rozumieć jako wydatki bieżące a nie wydatki lat poprzednich.  

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak wynika z brzmienia art. 7  ust. 1 pkt 8  ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań 

własnych gminy sytuować należy sprawy edukacji publicznej.  

Zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a ust. 2 

ustawy o systemie oświaty, zapewnienie funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych przyporządkowanych wyszczególnionemu w treści przepisu 

zakresowi działania - w ustalonym stanie – gmin i powiatów. 

Tym samym w kontekście dyspozycji zawartych w treści art. 5 cyt. ustawy stanowiących 

odpowiednio, iż: 

− (ust. 1) szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną, 

− (ust. 2) szkoła i placówka - z zastrzeżeniem ust. 3a-3e - może być zakładana i prowadzona 

przez: 

  - jednostkę samorządu terytorialnego; 

  - inną osobę prawną; 

  - osobę fizyczną, 

realizacja zakreślonego zadania oświatowego związana będzie m.in. z finansowaniem w 

formie dotacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty 

inne niż Miasto Opole (nie należące do sektora finansów publicznych) na zasadach 

określonych w treści Rozdziału 7 „Finansowanie szkół i placówek publicznych” oraz 

Rozdziału 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” ustawy o systemie oświaty. 

Zgodnie z dyspozycjami art. 80 ustawy o systemie oświaty: 

− przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i 

oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego; w przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych; jeżeli do 

przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

udzielonej dotacji. Nie znajdują zatem prawnego uzasadnienia postanowienia § 3 ust. 1 pkt 

1 uchwały Rady Miasta Opola w części stanowiącej o ustaleniu dotacji dla przedszkola 

publicznego – w wysokości równej wydatkom przewidzianym na każdego ucznia lub 

wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, 

− szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w 

wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach 

tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego; w 

przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego 

typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego 

ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego. Nie znajdują zatem prawnego uzasadnienia 

postanowienia § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miasta Opola w części stanowiącej o 

ustaleniu dotacji dla szkoły publicznej - w wysokości równej wydatkom przewidzianym 

na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto 

Opole, 

− placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i 

fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego 
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samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na 

jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego; w przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki 

publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana 

na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego. Nie znajdują zatem prawnego uzasadnienia 

postanowienia § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Opola w części stanowiącej o 

ustaleniu dotacji dla placówki publicznej - w wysokości równej wydatkom 

przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Miasto Opole. 

W tym miejscu Kolegium wskazuje, iż istota ustawowego wyodrębnienia z wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego grupy „wydatków bieżących” stanowiących 

podstawę określenia wielkości dotacji związana jest z strukturą uchwały budżetowej 

nakazującej stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

określenie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy i 

rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków 

majątkowych. Tym samym podniesiona przez przedstawicieli Miasta Opola argumentacja 

definiująca pojęcie „wydatku” o którym mowa w uchwale w formule „jest to oczywiste, że 

należy to rozumieć jako wydatki bieżące a nie wydatki lat poprzednich” nie znajdując 

prawnego uzasadnienia podlega oddaleniu.  

Również brzmienie § 3 pkt 7 uchwały nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola stanowiące o 

ustaleniu dotacji dla placówek niepublicznych oraz internatów – w wysokości równej średnim 

wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego rodzaju placówce 

publicznej odbiega od dyspozycji art. 90  ust. 3a ustawy o systemie oświaty stanowiącej, iż 

placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na każdego wychowanka 

dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego 

wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej 

jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających 

realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że osoba 

prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę wychowanków organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji. 

Jak jednoznacznie wynika z powołanych przepisów dotacje „przysługują na ucznia”, zatem 

przy dopuszczalności przyjęcia liczby uczniów wykazywanej przez dotowanego w Systemie 

Informacji Oświatowej jako podstawy ustalenia w uchwale budżetowej wysokości 

planowanej na rok budżetowy dotacji, za niezgodne z ustawowymi kryteriami ustalania 

wysokości dotacji uznać należy zapisy § 4 ust. 1 i 4 uchwały stanowiące odpowiednio, iż: 

− dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 częściach, w terminie do 20 dnia każdego 

miesiąca, uwzględniając faktyczną, podawaną przez szkołę w każdym miesiącu liczbę 

uczniów, nie większą jednak niż wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej, 

− w ostatniej  części dotacji następuje roczne rozliczenie dotacji w oparciu o faktyczną 

liczbę uczniów, nie większą niż przyjętą zgodnie z § 3 ust. 2 (uchwały). 

W tym stanie wyjaśnienia przedstawicieli Miasta Opola wprost wskazujące, iż „może 

wystąpić sytuacja, że dane z systemu są rozbieżne z danymi z wniosku, gdyż dane te są 

weryfikowane są dwa razy w roku, wówczas przyjmuje się dane z systemu gdyż są one 
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bardziej wiarygodne i składane pod rygorem odpowiedzialności” potwierdzają zasadność 

dokonanej oceny, bowiem  nie znajduje normatywnego uzasadnienia ograniczenie uprawnień 

podmiotów o których mowa w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty do uzyskania wielkości 

dotacji „nie większej jednak niż wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej”.  

W świetle powyższych norm określających przedmiot dotowania publicznych i 

niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty 

spoza sfery sektora finansów publicznych Kolegium wskazuje, iż przywołane zakresy 

przedmiotowe dyspozycji art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy systemie oświaty jednoznacznie 

zakreślając ramy kompetencji organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do 

kreowania treści norm aktów prawa miejscowego implikują w przypadku  stwierdzenia ich 

przekroczenia orzeczeniem nieważności uchwały.  

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

              Przewodniczący Kolegium 


