
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 11/61/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 maja 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 (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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. 79 ust.1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r.  

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688,  

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055; z 2007 r. 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  

pkt.4 załącznika nr 2 pn. „Informacja o liczbie uczniów/słuchaczy” uchwały nr XIV/158/2008 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia 

szkoły publicznej, z powodu naruszenia art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym 

oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

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

W dniu 9 kwietnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIV/158/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkoły publicznej, w której treści określono, w załączniku nr 2, 

wzór sprawozdania „Informacja o liczbie uczniów/słuchaczy” zawierającego zapis „4. Na 

podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem 

faktycznym”.  

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 7 maja 2008 r. przedstawiciel Powiatu, za-

wiadomionego prawidłowo, nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, do wy-

łącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrze-

żonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W powołanych ramach ustrojowych sytu-

ować należy dyspozycję art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty dotyczącą zasad finansowa-

nia szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, 

uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny 

być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. 



Jak wynika z brzmienia powołanego wyżej przepisu zakres stosunków normowanych 

przedmiotową uchwałą, mającą status aktu prawa miejscowego (tj. źródła powszechnie obo-

wiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je usta-

nowiły), rada może kształtować wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa.  

W odniesieniu do treści pkt. 4 załącznika nr 2 uchwały, zapis „Na podstawie art. 233 § 1 Ko-

deksu karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym” wykracza 

poza zakres kompetencji Rady Powiatu Namysłowskiego do kształtowania zakresu przedmio-

towego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych. W tym miejscu Kolegium jednoznacznie stwierdza, że art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego wiąże odpowiedzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy”, tymczasem właściwe czynności w zakresie 

rozliczenia dotacji nie są czynnościami dokonywanymi „na podstawie ustawy”, ale na podstawie 

przedmiotowej uchwały.  

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia try-

bu udzielania i rozliczania dotacji z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a więc reguł tech-

nicznych przekazania i rozliczenia dotacji - brak jest prawnych podstaw do określania aktem 

prawa miejscowego obowiązków pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Niezależnie od powyższego, odnośnie treści § 4 ust. 1 uchwały, Kolegium zwraca uwagę 

na niewłaściwe pojęcie „sprawozdania państwowego”, będącego podstawą do ustalenia wysoko-

ści dotacji dla szkoły niepublicznej, które to pojęcie nie wynika z obowiązujących przepisów 

prawa (zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,  należy unikać posługiwania się nowo two-

rzonymi pojęciami).  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 

 

         

 

Przewodniczący Kolegium 


