
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr  17/ 28 /2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 8 sierpnia 2012 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.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 

249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 1578) 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, nr 

153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU 

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 

175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 

327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 

106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Dz.U.  nr 21 poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 

777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu 

udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym 

prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne, a takŜe rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania w części dotyczącej: 

- § 4 ust. 4 pkt 2, poprzez postanowienie, iŜ dotacja przysługuje do 28 lutego – na 

ucznia szkoły dla dorosłych, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym, 

 -  § 4 ust. 4 pkt 3, poprzez postanowienie,  iŜ dotacja przysługuje do  30 czerwca - na 

ucznia  szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył  szkołę w semestrze jesiennym i 

przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji bezpośrednio następującej po zakończeniu 

nauki oraz na ucznia, który ukończył szkołę w semestrze wiosennym, 

 w związku z naruszeniem art. 63, art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

- § 14  poprzez postanowienie o określeniu przez Prezydenta Miasta Opola w 

zarządzeniu szczegółowych czynności postępowania kontrolnego, w związku z naruszeniem 

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  

 

 

 Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

12 lipca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji 

szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby 
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prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a takŜe rozliczania 

dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
 W uchwale, przywołując m.in. postanowienia art. 80 ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, Rada Miasta postanowiła m.in. w: 

-  § 4 ust. 4 pkt 2, iŜ dotacja  przysługuje „do 28 lutego – na ucznia szkoły dla 

dorosłych, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym”, 

 -  § 4 ust. 4 pkt 3, iŜ dotacja przysługuje „do  30 czerwca - na ucznia  szkoły 

ponadgimnazjalnej, który ukończył  szkołę w semestrze jesiennym i przystępuje do egzaminu 

maturalnego w sesji bezpośrednio następującej po zakończeniu nauki oraz na ucznia, który 

ukończył szkołę w semestrze wiosennym”, 

- § 14, iŜ  „Prezydent Miasta Opola określi w zarządzeniu szczegółowe czynności 

postępowania kontrolnego”. 

 
 

 Pismem z dnia 26 lipca 2012 r. Prezydent Miasta Opola złoŜył wyjaśnienia w 

przedmiotowej sprawie wskazując m.in., Ŝe  postanowienia § 4 ust. 4 pkt 2 i 3 „wynikają z 

faktu, iŜ zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej absolwent nie jest 

uczniem, a dotacja przysługuje na ucznia, a  nie na absolwenta szkoły (…)”. Ponadto 

wyjaśniono, iŜ „zgodnie z § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (…) § 23 ust. 5 określa, iŜ w szkołach dla dorosłych słuchacz jest promowany po 

kaŜdym semestrze. Natomiast Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego z późn. zm. w  § 2 ust. 3 i 4 określa 

terminy zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo 

najwyŜszych szkół ponadgimnazjalnych.  Szkoły ponadgimnazjalne  dla dorosłych 

prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby 

fizyczne prowadzą nabór w okresie jesiennym i wiosennym, w związku z powyŜszym 

zakończenie roku szkolnego wypadać moŜe zarówno w lutym jak i w czerwcu dla 

poszczególnych semestrów”. 

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

jednostki, potwierdzając złoŜone pismem z dnia 26 lipca 2012 r. wyjaśnienia. Wskazali, iŜ  

„przedmiotowa uchwała była przegotowywana na przełomie maja i czerwca. Z materiałów, 

jakie posiadaliśmy podczas przygotowywania tej uchwały wynikało, iŜ absolwent nie jest 

uczniem. Takie stanowisko przedstawił równieŜ MEN oraz NIK w wystąpieniu pokontrolnym 

dotyczącym przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych na 

funkcjonowanie szkół dla dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej, w którym 

podniesiono, iŜ udzielenie dotacji w okresie wakacyjnym na absolwentów szkoły, moŜe być 

kwalifikowane przez NIK oraz inne organy jako czyn stanowiący naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Ponadto ustawa o systemie oświaty nie bierze pod uwagę, iŜ  

w szkołach dla dorosłych semestr moŜe zakończyć się w lutym bądź w czerwcu. Postanowienie 

rady o niedotowaniu absolwentów miało na celu ochronić Miasto przed niewłaściwym 

wydatkowaniem pieniędzy. Jednocześnie, w odniesieniu do sytuowanych w § 14 uchwały 

postanowień, wyjaśniono Ŝe „w Urzędzie Miasta Opola obowiązuje jeden ogólny regulamin 

dotyczący przeprowadzenia kontroli, do którego są dostosowywane szczegółowe regulacje w 

tym zakresie tj. co powinno zawierać upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli, elementy 

składowe protokołu, wystąpienia pokontrolnego”. 
 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczenie w całości lub w części jej niewaŜności 

bądź teŜ wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

naleŜy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

 

 Finansowanie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół i placówek 

niepublicznych następuje m.in. w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. 

W przedmiotowym zakresie kompetencje organu stanowiącego do stanowienia prawa 

miejscowego, wynikają odpowiednio z przepisów art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 cyt. ustawy. 

Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu 

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

ustawy, 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.  

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy, 

ustala równieŜ tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy, 

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w 

szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji. 

  Dotacje oświatowe mają charakter dotacji podmiotowych i przeznaczane są, zgodnie z 

art. 80 ust. 3d oraz art.  90 ust. 3d ustawy na dofinansowanie bieŜących zadań szkoły lub 

placówki w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej. Udzielane są 

w 12 częściach (art. 80 ust. 3 c oraz art. 90 ust. 3 c ustawy) i przysługują na kaŜdego ucznia w 

związku z prowadzoną przez podmioty działalnością w roku szkolnym, który zgodnie z art. 

63 ustawy o systemie oświaty obejmuje okres od dnia 1 września kaŜdego roku do dnia 31 

sierpnia następnego roku. Pojęcie roku szkolnego  naleŜy przy tym odróŜnić  od pojęcia zajęć 

w roku szkolnym w tym zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w 

powoływanym przez jednostkę samorządu terytorialnego  Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 W ocenie Kolegium nie mają zatem uzasadnienia ograniczenia czasowe w prawie 

wskazanych jednostek do otrzymania dotacji, wprowadzone przez organ stanowiący w § 4 

ust. 4 pkt 2 i pkt 3 uchwały, albowiem stanowią kryteria udzielania dotacji nie przewidziane 

w ustawie o systemie oświaty (zob. wyrok WSA w Krakowie z 13 grudnia 2011 r. I SA/Kr 

1540/11). PowyŜsze  narusza art. 63 oraz odpowiednio art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o 

systemie oświaty. 

 Stosownie do w/w art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy organem posiadającym 

kompetencję do ustalania trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji 

jest organ stanowiący. Brak zatem podstaw prawnych do sytuowania w § 14 uchwały 

postanowień przekazujących Prezydentowi Miasta Opola  kompetencje do określenia w 
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zarządzeniu szczegółowych czynności postępowania kontrolnego. Ustalenie trybu i zakresu 

kontroli ( w sposób wyczerpujący) naleŜy bowiem do organu stanowiącego a aktem, w 

którym przedmiotowe postanowienia znajdą bezpośrednie umocowanie jest akt prawa 

miejscowego podjęty w oparciu o wskazane wyŜej przepisy. 

 

 W związku z powyŜszym postanowiono 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  

 Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


