
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  26/98/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 listopada 2009 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 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; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 92, 

poz. 753) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

- § 2, zdanie pierwsze, w części dotyczącej określenia „wpisanym  do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski”, 

- § 2 pkt 3, w części ustalającej wzór wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 1  

do uchwały) w zakresie pkt. 4, 

- § 2 pkt 7, w części  dotyczącej określenia „nie większej jednak niŜ wykazana w systemie 

informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji”,  

- § 3 pkt 4, w części  ustalającej wzór rozliczenia dotacji w zakresie danych o planie i wy-

konaniu wydatków ogółem poniesionych przez podmiot dotowany,  

uchwały nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 27 paź-

dziernika 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szko-

łom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne z powodu naruszenia art. 80 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

 

 

 

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

W dniu 10 listopada 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 27 paź-

dziernika 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szko-

łom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. Przywołując w podstawie 

prawnej art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 80 ust. 4 ustawy o syste-

mie oświaty, Rada Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego określiła w uchwale tryb udziela-

nia dotacji, jej wysokość, sposób przekazywania oraz sposób jej kontroli  i rozliczania.  

W pierwszym zdaniu § 2 uchwały postanowiono: 

„§ 2. Ustala się zasady udzielania dotacji szkołom i placówkom wpisanym  do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski.”  



 

W dalszej treści § 2 uchwały wymieniono, w siedmiu punktach, warunki  i tryb przekazania 

dotacji,  w tym w pkt. 3 i pkt. 7 uchwały postanowiono odpowiednio: 

       „3)  Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.” 

„7)  Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach z uwzględnieniem aktualnej liczby 

uczniów, słuchaczy podanej co miesiąc przez szkołę nie większej jednak niŜ wykazana 

w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzie-

lenia dotacji.”  

W pkt. 4  wzoru wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 1) zawarto zapis: 

„4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek”.   

Ponadto, w § 3 pkt 4 uchwały określono wzór rozliczenia dotacji (załącznik nr 2 do uchwały) 

zawierający m.in. dane o wydatkach ogółem, planowanych i poniesionych przez podmiot do-

towany. 

Z przedłoŜonych wyjaśnień wicestarosty Powiatu (pismo z dnia 13 listopada br.) wynika 

m.in., Ŝe intencją Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego było uregulowanie zasad do-

towania szkół, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. c ustawy o systemie oświaty, w związku  

z funkcjonowaniem specjalnej ponadgimnazjalnej szkoły publicznej tj. Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Specjalna. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionego Po-

wiatu.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

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

rządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania 

dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji 

i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 3 ustawy, szkoły publiczne, o których mowa w ust. 1, otrzy-

mują na kaŜdego ucznia dotację z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej 

do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieŜą-

cym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych 

przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niŜszej jednak niŜ kwota przewidziana  

na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej  

dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samo-

rządu 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. 

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują ograniczenia prawa do dotacji z bu-

dŜetu powiatu dla ponadgimnazjalnych szkół publicznych, w tym szkół  specjalnych. Nato-

miast treść zdania  pierwszego § 2 uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

wskazuje na uzaleŜnienie udzielenie dotacji szkołom i placówkom od wpisania ich do ewi-

dencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat. W świetle orzecznictwa 

administracyjnego, ograniczenia prawa do dotacji są dopuszczalne, jeŜeli wynikają z wyraź-

nych norm prawnych, a więc z przepisów ustaw lub aktu wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej. Mając na względzie powyŜsze, Kolegium uznało, Ŝe regulacja zawarta w  zdaniu  

pierwszym § 2 uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, uzaleŜniająca udziele-

nie dotacji szkołom i placówkom od wpisania ich do ewidencji szkół i placówek niepublicz-

nych prowadzonej przez Powiat wykracza poza delegację zawartą w art. 80 ust. 4 ustawy  

o systemie oświaty, zgodnie bowiem z treścią art. 82 ust. 1 ustawy, jednostka samorządu tery-



torialnego obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek 

prowadzi jedynie rejestr szkół i placówek niepublicznych.  

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

dotacji podmiotowych, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,  i przy-

sługują na ucznia, zatem warunek zawarty w treści § 2 pkt 7 uchwały, ograniczający wielkość 

przekazywanej dotacji do ilości uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej  

wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, uznać naleŜy za nie-

zgodny z ustawowymi kryteriami ustalania wysokości dotacji. 

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 3d ustawy, dotacje są przeznaczone na dofinansowanie reali-

zacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilak-

tyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących 

szkoły lub placówki, a na podstawie art. 80 ust. 3e ustawy, organy jednostek samorządu tery-

torialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom  

i placówkom z budŜetów tych jednostek. 

Zdaniem Kolegium, obowiązek rozliczania otrzymanych dotacji podmiotowych, nie moŜe wią-

zać się z nakładaniem na dotowane podmioty obowiązku wykazywania wydatków, które nie są 

finansowane przez dotację z budŜetu jst tj. obowiązku wykraczającego poza obowiązek przed-

łoŜenia danych niezbędnych do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

 W świetle powyŜszego, Rada Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego postanawiając o ewi-

dencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat (§ 2 uchwały),   ogranicze-

niu wielkości przekazywanej dotacji do ilości uczniów wykazanych w systemie informacji 

oświatowej, wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji uchwały  

(§ 2 pkt 7 uchwały) oraz o danych dotyczących planu i wykonania wydatków ogółem (załącznik 

nr 2 do uchwały), wykroczyła poza uprawnienia określone przepisem art. 80 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, czym naruszyła, zdaniem Kolegium w sposób istotny, wymieniony przepis ustawy. 

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 

 


