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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr 10/21/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 maja 2015 r. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r.                    

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

p o s t a n a w i a 

 

oddalić zastrzeżenia Zarządu Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” w Węgrach do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-45/2014 z dnia 9 kwietnia 

2015 r.  

 

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

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w okresie od 7 października 

2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r. w Stowarzyszeniu Rodziców „Przyjazna Szkoła” 

prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową w Węgrach kontrolę doraźną rozliczenia dotacji 

otrzymanej z Gminy Turawa za lata 2010 – I półrocze 2014 r. 

W oparciu o stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w działalności 

Stowarzyszenia, pismem nr NKO.401-45/2014 z dnia 9 kwietnia 2015 r. Prezes Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu skierował do Pana Adama Prochoty, Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” w Węgrach, wystąpienie pokontrolne,  

w którym zawarto ustalenia kontroli oraz dwa wnioski pokontrolne: 

1. Zapewnić przestrzeganie przepisów art. 24 ust. 2 i ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 

zm.) w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej dotacji udzielonych z 

budżetu Gminy Turawa Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach, w związku z 

przepisem art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Doprowadzić do zgodności 

pomiędzy kontami służącymi do rozliczenia dotacji a wykazem kont załączonym do 

polityki rachunkowości. 

2. Dokonać prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Turawa w 

latach 2010-2013 i w I półroczu 2014 r., które zostały wykorzystane niezgodnie z 

przepisem art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 
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 W dniu 24 kwietnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zastrzeżenia Zarządu Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” w Węgrach do wniosków 

zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nr NKO.401-45/2014 z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 Wnoszący zastrzeżenia zarzucił Izbie: „naruszenie prawa przez błędną jego wykładnię 

lub niewłaściwe zastosowanie, w szczególności art. 90 ust. 3d w związku z art. 5 ust. 7 

ustawy z dnia 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.), zwanej 

dalej u.s.o.”  

 

Analizując złożone przez Zarząd Stowarzyszenia zastrzeżenia pod kątem 

sformułowania zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Kolegium 

uznało, iż  dotyczą wniosku pokontrolnego zawartego w pkt. 2 wystąpienia pokontrolnego. 

Zdaniem Zarządu „wniosek ten oparty jest na niewłaściwie ustalonym stanie faktycznym, 

zastosowano wykładnię prawa materialnego w sposób dowolny i wadliwy, w szczególności 

art. 90 ust. 3d w związku z art. 5 ust. 7 u.s.o. oraz zastosowano nieaktualne treści norm 

prawnych.”  

Kolegium już na wstępie wskazuje, iż złożone zastrzeżenia, poza wskazaniem na 

błędne zastosowanie art. 90 ust. 3d u.s.o. nie odnoszą się do treści wniosków sformułowanych 

w wystąpieniu pokontrolnym, lecz stanowią polemikę z ustaleniami kontroli zawartymi w 

protokole kontroli, która nie jest i nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia kolegium ze 

względu na treść art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

Kolegium zważyło, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia do 

wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Zastrzeżenia 

składa właściwy organ jednostki kontrolowanej. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być 

tylko, stosownie do brzmienia art. 9 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, zarzut naruszenia prawa 

poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Przypadek niewłaściwego 

zastosowania normy prawnej polegać może na wadliwym wyborze normy prawnej lub 

nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym identyfikowaniem ustalonego stanu faktycznego  

z określonym przepisem prawnym i tym samym nieadekwatnym określeniem skutków 

prawnych wynikających z tego przepisu. 

Przedmiotem złożonych zastrzeżeń jest zdaniem Zarządu Stowarzyszenia dowolna i 

wadliwa interpretacja przepisów art. 90 ust. 3d w związku z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty dokonana przez kontrolujących z uwagi na ich zmiany 

jakie następowały w okresie objętym kontrolą, a także niewłaściwie ustalony stan faktyczny 

przedmiotu kontroli.  

   Odnosząc się bezpośrednio do powyższego zarzutu, stwierdzić należy, że zgodnie z 

art. 90 ust. 3d u.s.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2013 r. dotacje mogły być 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogły 

być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.  
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 Zmiana przepisów, o których mowa powyżej nastąpiła z dniem 1.01.2014 r.  

i obowiązywała do dnia 30.03.2015 r. Zdaniem Kolegium zarzut zastosowania nieaktualnych 

treści norm prawnych uznać należy za niezasadny, bowiem ustalony podczas kontroli stan 

faktyczny jak i sformułowane na jego podstawie wnioski zawarte w wystąpieniu 

pokontrolnym uwzględniają zmiany art. 90 ust. 3d u.s.o. wprowadzone z dniem 1.01.2014 r. 

na podstawie art. 1 pkt 20 lit. e ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).  Przywołany w 

zastrzeżeniach art. 90 ust. 3d pkt 1 u.s.o. wszedł w życie dopiero z dniem 31.03.2015 r. na 

podstawie art. 1 pkt 61 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). Powyższy stan prawny nie 

miał zastosowania w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2010-2014. Analogicznie 

przywołany w zastrzeżeniach zmieniony art. 5 ust. 7 u.s.o. wszedł w życie z dniem 

31.03.2015 r. na podstawie art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357), nie zaś jak to 

przedstawiono w złożonych zastrzeżeniach, z dniem 1.01.2014 r. 

Podkreślenia wymaga fakt, że zakres kontroli obejmował rozliczenie dotacji za lata 

2010-2014, a w poszczególnych okresach obowiązywały, co wyżej przedstawiono, odmienne 

stany prawne. Na etapie postępowania kontrolnego prawidłowość wykorzystania dotacji w 

poszczególnych okresach sprawdzana była każdorazowo na podstawie stanu prawnego  

(brzmienia przepisu art. 90 ust. 3 d u.s.o.) obowiązującego na moment przyznania i 

rozliczania dotacji. Powyższe podejście prawidłowo znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu 

pokontrolnym, w którym wskazano na nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji w 

poszczególnych latach i zobowiązano Zarząd Stowarzyszenia do dokonania prawidłowego 

rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu gminy w oparciu o obowiązujący na dany moment 

stan prawny.  Zatem zarzut zastosowania nieaktualnych treści norm prawnych uznać należy 

za bezzasadny, bowiem stan faktyczny przedstawiony w protokole kontroli jak i wnioski 

zawarte w wystąpieniu pokontrolnym uwzględniają wszelkie zmiany art. 90 ust. 3d u.s.o., w 

okresie objętym kontrolą. Nadto, zmiana z dniem 31.03.2015 r. katalogu zadań organu 

prowadzącego szkołę o obsługę prawną nie zmienia faktu, iż z dotacji mogą być 

sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego szkołę, o których 

mowa w art. 5 ust. 7 u.s.o. w związku z art. 90 ust. 3d pkt 1b u.s.o. jednakże tylko  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (art. 90 ust. 3d 

u.s.o.). 

W kwestii dotyczącej wydatków poniesionych na obsługę administracyjną i prawną 

istotne znaczenie, co do zasadności zakwalifikowania ww. wydatków do wydatków 

podlegających rozliczeniu z dotacji udzielonej z budżetu jst, miało rozstrzygnięcie, czy 

wydatki powyższe były konieczne w procesie prowadzenia przez szkołę działalności w 

zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.  

Kolegium stwierdza, iż w procesie kontrolnym dokonano szczegółowej analizy stanu 

prawnego, jak również linii orzecznictwa sądów administracyjnych. W trakcie kontroli wzięto 

pod uwagę wykładnię tego przepisu, zaprezentowaną przykładowo w wyrokach 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2013 r. (sygn. akt I 

SA/Bk/130), wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie  z dnia 12 grudnia 2012 r. (sygn. 

akt I SA/Kr 1304/12), czy też w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
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(sygn. akt I SA/Lu 384/12). W wyrokach powyższych wskazuje się m.in., iż obsługa 

finansowa, administracyjna, organizacyjna, wydatki na różne formy reklamy, usługi 

gastronomiczne, hotelowe, obsługa prawna, raty leasingowe, prowadzenie spraw kadrowych - 

osobowych stanowi obowiązek organu prowadzącego szkołę i nie można tych wydatków 

zaliczyć jako realizację zdań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,  gdyż 

stanowiłyby w istocie dofinansowanie organu prowadzącego szkołę, a nie zadań szkoły. 

Uwzględniając linię orzecznictwa sądów administracyjnych oraz przedłożone 

kontrolującym wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Szkoły, uznać należy, iż wydatki na 

obsługę administracyjną i prawną są w tym stanie faktycznym niezasadnie rozliczone z dotacji, 

bowiem wydatki na obsługę administracyjną i prawną nie były one konieczne dla prowadzenia 

przez szkołę działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej, a tym samym realizację zadania w zakresie o którym mowa w art. 90 ust. 3d 

ustawy o systemie oświaty. Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Szkoły jako osoby 

odpowiedzialnej za wydatkowanie zgodnie z prawem środków przeznaczonych na działalność 

Szkoły miały istotne znaczenie  w ocenie zasadności rozliczenia z dotacji ww. wydatków.  

Zgromadzony w toku czynności kontrolnych materiał dowodowy stanowił podstawę 

do sporządzenia protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego. W obydwu tych 

dokumentach zakwestionowano wyłącznie wydatki, które z całą pewnością nie mieściły się w 

dyspozycji art. 90 ust. 3d u.s.o. w czasie objętym kontrolą 

W piśmie dot. zastrzeżeń Zarząd Stowarzyszenia wskazał także, na: „naruszenie art. 5 

ust. 1 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych […] poprzez rozszerzenie kryteriów 

kontroli. Zastosowano bowiem kryteria oparte o celowość, rzetelność i gospodarność. […] A 

nawet oceny wg tych kryterium noszą miano dowolności”(str. 4 zastrzeżeń). 

Kolegium wskazuje, iż kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z 

budżetu jst Stowarzyszeniu Rodziców „Przyjazna Szkoła” przeprowadzono jedynie na 

podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w 

rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, tj. sprawdzono przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa na etapie 

wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Turawa. Kolegium w pełnej 

rozciągłości podziela pogląd NSA zawarty w wyroku NSA SA/Kr 2937/94 z dnia 3 stycznia 

1995 r., w którym Sąd stwierdził m.in., że „Jeżeli cel jest wytyczony przez ustawę wprost, a 

podmiot realizujący tę właśnie ustawę wykonuje w jej ramach działania nie zmierzające do 

realizacji tego celu, to można uznać, że działa on niezgodnie z prawem, a nawet bez podstawy 

prawnej. Takie działania zatem podlegają weryfikacji sądowej. Nie jest to wtedy kontrola 

celowości, ale kontrola legalności, gdyż akt nie jest weryfikowany z punktu widzenia celów 

pozaprawnych, ale z punktu widzenia celu wyraźnie wyznaczonego w ustawie, będącej jego 

podstawą prawną.”  

 

Pozostała część zastrzeżeń w przeważającej mierze jest polemiką merytoryczną z 

ustaleniami protokołu kontroli będącymi podstawą do sformułowania wniosku pokontrolnego  

nr 2, tj. rozliczeniem z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Turawa wydatków wychodzących 

poza zakres wydatków bieżących koniecznych w procesie kształcenia, opieki wychowania, w 

tym profilaktyki społecznej oraz wydatków majątkowych, czyli niezgodnie z dyspozycją 

przepisu art. 90 ust. 3d u.s.o. Zdaniem Kolegium instytucja zastrzeżeń do wniosków 
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pokontrolnych nie jest mechanizmem weryfikacji ustaleń protokołu kontroli lecz jedynie 

wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, pod kątem tego czy były, bądź nie, 

podstawy do sformułowania takich a nie innych wniosków. 

Ustalenia kontroli dotyczące finansowania z dotacji przykładowo chociażby takich 

wydatków jak na: obsługę administracyjną, prawną, wycieczkę nauczycieli Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Węgrach, zakup lampy mądrości dla Prezesa Stowarzyszenia, zakup pieczątki 

dla Skarbnika Stowarzyszenia, fakultatywne ubezpieczenie grupowe pracowników Szkoły 

niewynikające z umów o pracę, za przewóz osób do Włoch w ramach „Zielonej Szkoły”, 

gdzie uczestnikami były osoby niebędące uczniami bądź nauczycielami, tj. członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia wraz z żonami, bez wątpienia mogły być podstawą do 

sformułowania wniosku nr 2 w wystąpieniu pokontrolnym. 

Ponadto wskazać w tym miejscu należy, że uznanie powyższej grupy wydatków jako 

nieprawidłowo rozliczonych z dotacji nie jest jednoznaczne z uznaniem tych wydatków za 

nielegalne, co podniesione zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w zastrzeżeniach do 

wniosków pokontrolnych (str. 5, 7  zastrzeżeń). Bowiem na etapie kontroli i zalecenia 

pokontrolnego uznano jako nieprawidłowość fakt rozliczenia tych wydatków z dotacji (z 

uwagi, że nie mieszczą się w katalogu wydatków określonych w art. 90 ust. 3d u.s.o.),  a nie 

legalność czy prawidłowość ponoszenia tych wydatków przez kontrolowaną jednostkę. 

Również bezspornym jest, iż finansowanie z dotacji udzielonej z budżetu Gminy  

Turawa wydatków majątkowych, co ustaliła kontrola uzasadnia sformułowanie wniosku o 

którym mowa. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że przepis art. 90 ust. 3d u.s.o. w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31.12.2013 r. dopuszczał możliwość finansowania z dotacji jedynie 

wydatków bieżących służących realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej. 

Wskazany w zastrzeżeniach w powyższym zakresie wyrok Sądu Administracyjnego w 

Poznaniu z dnia 13 lutego 2013 r. (sygn. I SA /Po 894/12), ma charakter jednostkowy, a w 

orzecznictwie sądowo-administracyjnym dominuje pogląd przeciwny. I tak przykładowo w 

wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Kr/1304/12), WSA wskazał między innymi, 

iż: „Trudno uznać ten wydatek za wydatek bieżący, a tylko ten wydatek objęty jest 

przedmiotem dotacji. Sama u.s.o. nie zawiera przy tym definicji wydatki bieżące. Dlatego 

zgodnie z zasadami wykładni systemowej pod zastosowanym w tej ustawie pojęciem 

wydatków bieżących należy rozumieć wydatki bieżące określane w art. 124 ust. 3 w związku z 

art. 236 ust. 2 u.f.p. Zgodnie z tymi przepisami, jako wydatki bieżące, nie mogą być uznane 

wydatki inwestycyjne, gdyż stanowią one tzw. wydatki majątkowe określone w art. 124 ust. 4 

u.f.p. Zastosowanie tych przepisów wydaje się celowe również i z tego powodu, że ustawa ta 

ma zastosowanie do zwrotu udzielonych dotacji.”   

   

Reasumując, w ocenie Kolegium, kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji 

przyznanej z budżetu jst dla Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” przeprowadzono 

na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym 

w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych. Na podstawie zgromadzonego materiału 

dowodowego sporządzono protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne. Wnioski zawarte 

w wystąpieniu znajdują uzasadnienie w materiale zgromadzonym w toku kontroli. 
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 W związku z powyższym, na podstawie art. 25b ust. 2 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Kolegium oddaliło zastrzeżenia, 

postanawiając jak w sentencji.  

  

 

 Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy. 

 

 

 

             Przewodniczący Kolegium 


