
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 
Uchwała nr 5/18/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2009 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  (Dz. U. z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. 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. 91 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, 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 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy 

Gogolin przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycz-

ne z powodu naruszenia art. 80 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz art.145  w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

 

 

 

 

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

W dniu 12 lutego 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie gminy Gogolin 

przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

w której treści, powołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, 

w związku z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postanowiono  m. in.: 

-  „1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej szkołę. 

Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

    2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały” (§ 2 ), 

-  „Szkoły publiczne (…) otrzymują  na każdego ucznia dotację w wysokości 100 % subwencji  

oświatowej, przeznaczonej na jednego ucznia (…)” (§ 3  ust. 1), 

-  „Burmistrz sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację tego zadania” (§ 4  ust. 2),  

-  „Dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 częściach w terminie do dnia 20 każdego miesią-

ca, uwzględniając faktyczną liczbę uczniów podawaną przez placówkę każdym miesiącu,  

nie większą jednak niż wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej”  (§ 5  ust. 1), 
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-  „W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione przez dotowanego informacje nie odpowiada-

ją stanowi faktycznemu, jak również w przypadku innych nieprawidłowości w wykorzysta-

niu dotacji, przekazana kwota dotacji lub jej część podlega zwrotowi wraz z odsetkami po-

datkowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku dotującego do dnia jej cał-

kowitego zwrotu na rachunek dotującego” (§ 6  ust. 3). 

W sprawie ww. zapisów uchwały złożył następujące wyjaśnienia Z - ca Burmistrza (pismo  

GZO-0717-14/09  z dnia 19 lutego br.): 

„ 1. Treść  § 2 uchwały wynika z art. 90  ust. 2a ustawy o systemie oświaty dnia 7 września  

1991 r., w którym jest mowa o przyznaniu dotacji na podstawie złożonego wniosku  

wraz z podaniem planowanej liczby  uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedza-

jącego rok udzielenia dotacji. 

2. Treść  § 3 uchwały wynika z art. 80 ust. 3  cytowanej wyżej ustawy. Ponieważ Szkoła Sto-

warzyszeniowa Górażdżach jest jedyną szkoła wiejską, w skład której nie wchodzą oddziały 

przedszkolne, w związku z tym wielkość dotacji będzie przekazywana w takiej wysokości 

 jak stanowi § 3 uchwały (…)”. 

Ponadto, na posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy podniósł, co następuje: 

„Aktualnie na terenie gminy działają cztery szkoły podstawowe i gimnazjum. Przyjmuje się 

podział szkół na dwa rodzaje: wiejskie i miejskie. W dwóch szkołach podstawowych wiejskich, 

tj. w Malnie i w Kamieniu prowadzone są oddziały przedszkolne. Od września br. ma działać 

wiejska szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie, która nie zawiera oddziałów 

przedszkolnych. W takiej sytuacji określenie wydatków bieżących wynikających z treści 

pierwszej części art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty byłoby trudne. Zapis § 3 ust. 1 

uchwały pozwala precyzyjnie określić wielkość dotacji na ucznia w oparciu o naliczoną sub-

wencję.  

Odnosząc się do § 5 uchwały, na dzień 30 września urząd musi posiadać precyzyjną in-

formację o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie, któ-

ra nie podlega burmistrzowi. Do szkoły tej mogą uczęszczać uczniowie z sąsiednich gmin,  

co mogłoby skutkować utworzeniem dodatkowej grupy uczniów, a prawo nie przewiduje obo-

wiązku przekazywania przez inną gminę środków.  W tej sytuacji wymagane byłyby negocja-

cje czy sądowa droga. Wiąże się to również z większymi wydatkami gminy związanymi z za-

pewnienie dodatkowych środków (dotacji) przez 4 miesiące (tj. od września do grudnia). 

Dzięki Systemowi Informacji Oświatowej posiadamy precyzyjną liczbę wszystkich uczniów 

szkoły 

 w przedziale 6-18 lat. Przyjęcie wydatku bieżącego jako podstawy do naliczenia dotacji by-

łoby mniej korzystne dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie. 

Natomiast sposób naliczania odsetek ujęty w § 6 ust. 3 uchwały  nie stanowi istotnego na-

ruszenia prawa. 

Odnośnie wydatków ujętych  w  załączniku nr 2 do uchwały, chcemy  mieć ogólny pogląd 

o ponoszonych wydatkach tej szkoły i mieć wgląd do dokumentacji”. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Ustawa o systemie oświaty przewiduje m.in. funkcjonowanie szkół publicznych i niepu-

blicznych oraz odmienny sposób ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustawodawca zobowiązał organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia, w drodze uchwały, trybu udzie-

lania i rozliczania dotacji szkołom,  których prowadzenie należy do właściwości tej jednostki.  

W uchwale tej organ stanowiący określa stawkę dotacji na jednego ucznia oraz tryb przeka-

zywania i rozliczania środków na rzecz podmiotu prowadzącego szkołę. Zgodnie z art. 80  

ust. 3 ustawy, szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, 



3 

 

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego 

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

padku 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. W świetle treści art. 90 ustawy o systemie oświaty prawo  

do otrzymania dotacji przysługuje każdemu podmiotowi prowadzącemu szkołę  niepu-

bliczną pod warunkiem jednak, że do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania 

dotacji wystąpi do jednostki samorządu terytorialnego z wnioskiem o dotację i przedstawi 

projektowaną liczbę uczniów.  

  W świetle orzecznictwa administracyjnego, ograniczenia prawa do dotacji, jeśli już są 

dopuszczalne, muszą wynikać z wyraźnych norm prawnych., a więc z przepisu ustawowego 

bądź też aktu wydanego na podstawie delegacji ustawowej. Mając na względzie powyższe, 

Kolegium uznało, że regulacja § 2 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie uzależniająca 

udzielenie dotacji od terminu przedłożenia wniosku o dotację przez osoby prawne niebędące 

jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące szkoły publiczne bez 

upoważnienia ustawowego jest sprzeczna z art. 80 ust. 4 w związku z  art. 80 ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty.  

Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami 

prawa miejscowego zawierającymi normy o charakterze abstrakcyjnym kierowane do nie-

określonego podmiotu. Tym samym, regulacja  zawarta w treści §  3 ust. 1 uchwały „Szkoły 

publiczne (…) otrzymują  na każdego ucznia dotację w wysokości 100 % subwencji oświato-

wej, przeznaczonej na jednego ucznia” podyktowana, co wynika z wyjaśnień, koniecznością 

dotowania jedynej szkoły stowarzyszeniowej nieposiadającej oddziałów przedszkolnych, sta-

nowi naruszenie art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zdaniem Kolegium, o charakterze 

istotnym. 

Dotacje dla szkół udzielane na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty mają charakter do-

tacji podmiotowych, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem 

Kolegium, w związku z koniecznością rozliczenia przyznanych z budżetu gminy dotacji, możliwa 

jest ich kontrola. Dopuszczalną formą kontroli przyznawanych dotacji może być kontrola rzeczywi-

stej (faktycznej) liczby uczniów, na których przyznawane są dotacje. Jednak kontroli przyznanych 

dotacji nie można utożsamiać z kontrolą prawidłowości realizacji dotowanego zadania. Z przepisów 

ustawy o systemie oświaty nie wynikają prawa gminy do kontroli realizacji dotowanego zadania.  

Również rozliczanie otrzymanych dotacji podmiotowych, nie może wiązać się z nakładaniem na doto-

wane podmioty obowiązku wykazywania wydatków poniesionych w okresie dotowania tj. obo-

wiązków wykraczających poza obowiązek przedłożenia danych niezbędnych w rozliczeniu 

wykorzystania dotacji, czyli faktycznej liczby uczniów. 

W świetle powyższego, postanowienia § 4 ust. 2 uchwały oraz załącznika nr 2 do uchwały w za-

kresie danych o wydatkach wykraczają poza uprawnienia rady określone art. 80 ust. 4 ustawy o sys-

temie oświaty. 

Z powołanych wyżej przepisów ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że do-

tacje przysługują na ucznia, zatem warunek zawarty  w treści § 5 ust. 1 uchwały, ogranicza-

jący wielkość dotacji przekazywanej do ilości uczniów wykazanych w Systemie Informacji 

Oświatowej, uznać należy za niezgodny z ustawowymi kryteriami ustalania wysokości dota-

cji. 

W ocenie Kolegium sprzeczne z prawem jest także unormowanie zawarte w § 6 ust. 3 

uchwały, zgodnie z którym "w przypadku stwierdzenia, iż przedstawione przez dotowanego 

informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, jak również w przypadku innych nieprawi-

dłowości w wykorzystaniu dotacji, przekazana kwota dotacji lub jej część podlega zwrotowi 

wraz z odsetkami podatkowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku dotującego 
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do dnia jej całkowitego zwrotu na rachunek dotującego". Obowiązek zwrotu udzielonych  

z budżetu gminy dotacji wraz z odsetkami, wynikający z faktu niewykorzystania dotacji 

zgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości regulu-

ją, stosownie do art. 190 ustawy o finansach publicznych, przepisy art. 145 ustawy. Zatem 

treść  

§ 6 ust. 3 uchwały stanowi w istocie modyfikację zapisu ustawowego określonego w art. 145  

ustawy o finansach publicznych, a w konsekwencji naruszenie tego przepisu.  

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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w ter-

minie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

              

             Przewodniczący Kolegium 


