
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  24/90/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia   21 października 2009 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. 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 (DzU z 2001 

r. 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)  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

-  § 6 ust. 4 i 5 uchwały nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 

września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom 

prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne z powodu naruszenia art. 145 w związku z 

art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, 

poz 2104 ze zm.). 

 

 

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

 

W dniu 7 października 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie 

Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

przez osoby fizyczne. Przywołując w podstawie prawnej art. 80 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty Rada Miejska w Krapkowicach określiła w uchwale tryb udzielania dotacji, jej 

wysokość, sposób przekazywania oraz sposób jej rozliczania. W uchwale określono teŜ 

przeznaczenie dotacji i prawo kontroli przez dotującego. 

W uchwale określono równieŜ przesłanki i terminy zwrotu dotacji i tak:  

- w § 6 ust. 4 „W razie likwidacji szkoły i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot dotowany 

zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty w terminie 14 dni od daty likwidacji szkoły 

- w § 6 ust. 5 „W przypadku stwierdzenia, iŜ przedstawione przez dotowanego informacje 

nie odpowiadają stanowi faktycznemu, jak równieŜ w przypadku innych nieprawidłowości w 

wykorzystaniu dotacji, przekazana kwota dotacji lub jej część podlega zwrotowi wraz z 

odsetkami podatkowymi liczonymi jak od zaległości podatkowych z art. 145 ust. 5 i art. 190 

ustawy o finansach publicznych i podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą 

szkołę na rachunek bankowy gminy.” 



Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel Gminy Krapkowice.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania dotacji dla szkół publicznych, zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Brak więc w 

powołanej podstawie prawnej podstaw do określania przesłanek i zasady zwrotu dotacji dla 

szkół publicznych, które wynikają wprost z przepisów powszechnie obowiązujących. 

Zagadnienia te normują przepisy art. 145 i 146 ustawy o finansach publicznych, które na 

mocy art. 190 tej ustawy stosuje się odpowiednio do dotacji udzielonych z budŜetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Regulacje zawarte w § 6 ust. 4 uchwały tj. „w razie likwidacji szkoły i wystąpienia 

nadpłaty dotacji, podmiot dotowany  zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty w terminie 14 dni 

od daty likwidacji szkoły” oraz w § 6 ust. 5 uchwały tj. „w przypadku stwierdzenia, iŜ 

przedstawione przez dotowanego informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, jak 

równieŜ w przypadku innych nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, przekazana kwota 

dotacji […] podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę  na rachunek 

bankowy gminy” modyfikują zapisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi, 

jedynie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienaleŜnie lub w 

nadmiernej wysokości dotacje podlegają zwrotowi w terminie do dnia 28 lutego roku 

następującego po roku, w którym udzielono dotacji.  

W świetle powyŜszego, treść § 6 ust. 4 i 5 powołanej na wstępie uchwały Rady Miejskiej 

w Krapkowicach naleŜy uznać jako istotnie naruszającą zapisy art. 145 ustawy o finansach 

publicznych w związku z art. 190 tej ustawy, poprzez wprowadzenie przesłanek i terminów 

zwrotu dotacji niezgodnych z ustawą.  

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 

 


