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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 
Uchwała nr 14/24/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 29 lipca 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 Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków zawartych w wystąpieniu 
pokontrolnym nr NKO.401-3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.  

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

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 19 stycznia 
2015 r. do 31 marca 2015 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy 
Skarbimierz za 2013 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2011-2012 i 2014. 
Na podstawie ustaleń kontroli Izba sformułowała wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-
3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i skierowała do Wójta Gminy Skarbimierz 14 wniosków 
pokontrolnych, w tym odpowiednio wnioski oznaczone jako: 

 9. Zaprzestać dokonywania bezpośrednio z budżetu Gminy wydatków niezwiązanych z 
zadaniami gminy wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. wydatków na 
niepubliczne punkty przedszkolne. Wydatki ponosić zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), tj. zgodnie z 
przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

 11. Do ustalenia przysługującej producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego 
przyjmować ilość litrów oleju napędowego zakupionego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku i udokumentowanych dołączonymi do wniosku 
fakturami VAT albo ich kopiami. W tym zakresie stosować art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z 
późn. zm.). Podjąć działania celem prawidłowego rozliczenia i wyegzekwowania 
nadpłaconej kwoty zwrotu podatku akcyzowego, spowodowanej przyjęciem do ustalenia 
wymienionej kwoty na podstawie niewłaściwej faktury. Okresowe rozliczenia dotacji oraz 
okresowe sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku 
przekazywać do Wojewody Opolskiego stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania 
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gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego 
wypłatę (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1339). 

W powyższym zakresie w terminie określonym art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych identyfikowane porządkowo w 
zakresie dotyczącym pkt 11 i 13 wystąpienia pokontrolnego nr NKO.401-3/2015 złożył Wójt 
Gminy Skarbimierz, zarzucając Regionalnej Izbie Obrachunkowej naruszenie przepisów 
prawa przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w nawiązaniu do poniższej 
argumentacji:   

 (ad.11) „Zgodnie z naszymi wyjaśnieniami wydatki poniesione były na obiektach 
będących własnością Gminy, a więc niewłaściwie ustalili, że wydatki były bezpodstawnie 
ponoszone na rzecz Niepublicznego Punktu Publicznego Poziomka, gdyż zrealizowane 
zostały przed rozpoczęciem działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 
Poziomka. Błędnym ustaleniem jest też to, że osoby prawne i fizyczne nie prowadzą zadań 
z zakresu edukacji publicznej, gdyż w preambule do ustawy o systemie oświaty w 
pierwszym zdaniu jest zapis „oświata w Rzeczpospolitej Polskiej  stanowi wspólne dobro 
całego społeczeństwa”, a następnie w przepis ogólny tj. art. 1 i 2 o systemie oświaty 
obejmuje przedszkola wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego. Powyższa 
ustawa jednocześnie nakazuje w art. 2a ust. 2 współdziałanie z innymi podmiotami 
prowadzącymi edukację publiczną, a w rozdziale VIII ustawy mówi się o tym, że Gmina 
ma obowiązek naliczania i przekazywania dotacji dla jednostek niepublicznych w nie 
mniejszym zakresie niż to określone w ustawie. Ponadto art. 5a ust. 1 i 2, pkt 1 o systemie 
oświaty jest określone, że zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia „w 
innych formach wychowania przedszkolnego”, natomiast w ust. 3 zapisano, iż środki 
niezbędne do realizacji zadań oświatowych, o których mowa w ust. 2, są zagwarantowane 
w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zatem nawet gdyby doszło do 
finansowania podmiotów niepublicznych (innych form wychowania przedszkolnego) przez 
budżet gminy, to nie jest to sprzeczne z ustawą o systemie oświaty, ale zgodne z tą ustawą, 
a tym samym nie nosi znamion czynu określonego w przepisach ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.” 

 (ad.13) „błędnym ustaleniem przez kontrolujących jest też to, że doszło do naruszenia 
przepisów o udzielenie dotacji poprzez zawyżenie kwoty na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego, ponieważ taka okoliczność nie wystąpiła. 
Zgodnie  z art. 589 k.c. nabycie towaru następuje z chwilą dokonania zapłaty i taką też 
informację uzyskał pracownik na szkoleniu w sprawie wymiaru i zwrotu podatku 
akcyzowego. Skoro nabycie towaru nastąpiło w miesiącu lutym, to rozliczenie podatku 
akcyzowego zostało dokonane we właściwym terminie. Zatem nie doszło do zawyżenia 
kwoty zwrotu podatku akcyzowego, co zarzuciła kontrola. Nawet gdyby przyjąć 
hipotetycznie, że organ dokona zmiany decyzji w zakresie uznania wcześniejszego 
terminu zwrotu podatku akcyzowego, to nie będzie to miało wpływu na sumę 
otrzymanej dotacji przez stronę, a tym samym zawyżenie kwoty podatku akcyzowego” 

W tym stanie Kolegium odnotowuje, iż jak jednoznacznie wynika z treści złożonych 
zastrzeżeń ich przedmiot identyfikować należy z wnioskami pokontrolnymi ujętymi w pkt 9 
oraz 11 wystąpienia nr NKO.401-3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. adresowanego do Wójta 
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Gminy Skarbimierz. Kolegium wskazuje, iż poza zakresem rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta 
Gminy Skarbimierz do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym sytuować należy 
polemikę z ustaleniami kontroli zawartymi w pkt 11 oraz pkt 13 wystąpienia pokontrolnego 
jak również odniesienia ustalonego stanu do regulacji ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które z uwagi na zakres dyspozycji art. 9 ust. 3 
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych nie mogą stanowić  przedmiotu 
rozstrzygnięcia kolegium. 

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. 

W rozpatrywanym stanie zastrzeżenia Wójta Gminy Skarbimierz do wniosków 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO.401-3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. winny 
zostać oddalone, gdyż brak jest jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, iż naruszają one 
przepisy prawa  poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 
I. Realizacja zadania związana z prowadzeniem niepublicznych punktów przedszkolnych, 
wpisanych do rejestru prowadzonego przez gminę związana jest z przedmiotem 
obligatoryjnego dotowania z budżetu gminy powołanych jednostek organizacyjnych, zgodnie 
z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Niepubliczne 
przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami 
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz 
szkół podstawowych artystycznych, otrzymują zatem dotacje z budżetu gminy zgodnie z 
zasadami określonymi art. 90 ust. 1a-3b cyt. ustawy, a uzyskane środki stosownie do 
brzmienia art. 90 ust.3d cyt. ustawy przeznaczają na realizację zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 
W nawiązaniu do ustalonego stanu faktycznego, którego nie kwestionuje wnoszący 
zastrzeżenia, wskazać należy, że Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Poziomka” rozpoczął 
działalność z dniem 01.09.2012 r. pod adresami: Skarbimierz Osiedle ul. Topolowa 16, 
Kruszyna 62, Małujowice 66, a od dnia 02.09.2013 r. również w Skarbimierzu Osiedle ul. 
Akacjowa 27. Pierwotnie podmiotem prowadzącym niepubliczne przedszkole była EKO 
Skarbimierz sp. z o. o., którą z dniem 01.09.2014 r. zastąpiła osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą pod firmą Monika Ochyra Centrum Edukacji ARS LOGO z Brzegu.  
Jak wynika z zgromadzonej dokumentacji z budżetu gminy na realizację powołanego zadania 
publicznego z zakresu oświaty przeznaczano dotację, której wysokość  ustalano na podstawie 
przepisów ustawy o systemie oświaty oraz niezależnie od powyższego mechanizmu 
finansowania realizowano inne wydatki bieżące, których bezpośrednim beneficjentem było 
niepubliczne przedszkole, a które przeznaczano na:  
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- zapłatę w latach 2014 – 2015 kwoty 31 980,00 zł, na rzecz EKO Skarbimierz Sp. z o.o. 
czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Skarbimierzu Osiedle przy ul. 
Topolowej 16, w sytuacji gdy nieruchomość ta została użyczona przez Gminę Centrum 
Edukacji ARS LOGO Monika Ochyra na prowadzenie Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Poziomka”, 
- koszty zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Gminnego Gimnazjum 
mieszczącego się w Skarbimierzu Osiedle przy ul. Akacjowej 27 na potrzeby niepublicznego 
przedszkola, poniesionych na podstawie faktur wystawionych przez EKO Skarbimierz Sp. z 
o.o. w dniu 09.10.2013 r. na łączną kwotę 188 735,91 zł, 
- nabycie wyposażenia dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Poziomka” w 
Skarbimierzu Osiedle, Kruszynie oraz Małujowicach  za łączną kwotę 118 370,69 zł, 
poniesionych na podstawie faktur bądź rachunków wystawionych w okresie od sierpnia 2012 
r. do grudnia 2014 r.. 
W tym stanie w ocenie Kolegium brak jest prawnych podstaw do dwupłaszczyznowego 
finansowania przez gminę działalności niepublicznego przedszkola zarówno poprzez 
udzielenie dotacji w należnej wysokości jak i realizację innych wydatków bieżących 
bezpośrednio adresowanych do placówki.  Przywołać w tym miejscu należy stwierdzenia 
przywołane w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. 
V CSK 376/14) z których wynika, że świadczenie gminy w postaci dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli jest świadczeniem jednorazowym, którego wysokość jest określona bez 
odwoływania się do elementu czasu, zaś jego zaliczkowe wypłacanie w dwunastu częściach, 
zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy z 1991 r. o systemie oświaty, jest tylko sposobem spełniania 
tego świadczenia, który służyć ma zapewnieniu bieżących środków na funkcjonowanie tych 
placówek.  
W świetle powyższego powołana przez składającego zastrzeżenia preambuła jak również 
wskazane przepisy o charakterze ogólnym (art. 1, 2, 2a, 5a) ustawy o systemie oświaty nie 
mogą stanowić materialno-prawnej podstawy do dokonywania wydatków z budżetu gminy, 
gdyż w związku  z przepisem art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych stanowiącym, że  jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków 
zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, prawna podstawa 
dokonywania wydatków publicznych winna w rozpatrywanym stanie być identyfikowana 
wyłącznie z przedmiotem dyspozycji art. 90 ustawy o systemie oświaty, zatem wniosek nr 9 
wystąpienia pokontrolnego znajduje prawne umocowanie.  

II. W ocenie Kolegium zasadnym jest wstępne wskazanie, iż podstawą do sformułowania 
wniosku pokontrolnego nr 11 była nieprawidłowość określona w pkt 13 wystąpienia 
pokontrolnym w następujący sposób: „Naruszenie przepisów o udzielaniu dotacji na zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej poprzez: 

 zawyżenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu o 475,00 zł, na 
skutek przyjęcia do rozliczenia faktury VAT stanowiącej dowód zakupu oleju napędowego 
z okresu innego niż okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, 
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 nieterminowe przekazanie do Wojewody Opolskiego okresowego rozliczenia dotacji oraz 
okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku 
dokonanych od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2013 r.” 

Na tle powyższego stanu stwierdzić należy, że kwestie związane ze zwrotem podatku 
akcyzowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Zgodnie z ustawą producent rolny może się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego dwa razy w roku, tj. w miesiącu lutym i sierpniu danego roku, a 
podstawą do dokonania zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek złożony przez producenta 
rolnego. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 cyt. ustawy do wniosku dołącza się faktury VAT 
albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego określa Wójt 
w drodze decyzji. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 i art. 5 cyt. ustawy kwotę zwrotu podatku 
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, 
wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej 
w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu określonego w ust. 2. 
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 
zwrot podatku. Z przytoczonych powyżej przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jednoznacznie 
wynika, że do ustalenia kwoty zwrotu podatkowego znaczenie ma data zakupu oleju 
napędowego, zatem przywołany przez składającego zastrzeżenia przepis art. 589 Kodeksu 
cywilnego nie ma zastosowania w sprawie, gdyż ustawa o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jako lex 
specialis normuje zasady postepowania w przedmiotowym zakresie, co implikuje oddaleniem 
zastrzeżenia jako nie znajdującego uzasadnienia. 

 W tym stanie 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 


