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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr   25/61/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U.  

z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXVIII/572/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania 

dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także 

rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania w części dotyczącej:  

- § 3 ust. 4 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 17 ze zm.); 

- § 7 ust. 11 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 cyt. wyżej ustawy;  

- § 11 ust. 9 i 10 cyt. uchwały, w związku z naruszeniem art. 38 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w 

związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 

r., poz. 869, ze zm.). 

 

 

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

 

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 lipca 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XXVIII/572/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania 

dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także 

rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. Rada Miasta Opola, przywołując w podstawie prawnej m.in. art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 17 ze zm.), zwanej dalej „u.f.z.o.”, określiła tryb udzielania, rozliczania oraz tryb 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych na 

podstawie wskazanej ustawy. 

 

W § 3 ust. 1 uchwały Rada Miasta Opola postanowiła, że: 

1) organ prowadzący w terminie do 5- tego dnia roboczego danego miesiąca, na który 

udzielana jest część dotacji, przekazuje organowi dotującemu informację o liczbie uczniów 

szkoły, a także dane obejmujące imię i nazwisko ucznia, numer PESEL, adres zamieszkania, 
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semestr oraz kierunek nauki, a także lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych wraz z podaniem odpowiednich wag dla poszczególnych 

uczniów, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany 

rok budżetowy, według stanu na 1-szy dzień miesiąca, za który przekazywana jest część dotacji; 

2) organ prowadzący niepubliczną szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, do informacji, o której mowa w pkt.1, dołącza dodatkowo 

informację o liczbie uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w poprzednim miesiącu, wraz z podaniem odpowiednich wag dla poszczególnych 

uczniów, o których mowa w pkt. 1”. 

W § 3 ust. 4 uchwały wskazano, że „Korekty informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

sporządzone przez organ prowadzący po terminach określonych w ust. 1 pkt 1 bez wezwania 

organu dotującego, nie wywołują skutków prawnych”. 

Ponadto w § 7 ust. 11 uchwały zawarto postanowienie, że „W przypadku stwierdzenia 

przez organ dotujący nieprawidłowości zawartej w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2, organ 

prowadzący jest wzywany do złożenia wyjaśnień lub do uzupełnienia rozliczenia w terminie 

wskazanym przez organ dotujący. Korekty rozliczeń sporządzone przez organ prowadzący po 

terminach określonych w ust. 5-7, bez wezwania organu dotującego, nie wywołują skutków 

prawnych”. 

W § 11 ust. 9 i 10  uchwały postanowiono, że: „Wydatki ujęte w rozliczeniu 

wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 7 ust. 2, potwierdzone dokumentami finansowymi 

nieposiadającymi opisu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, uznaje się za dotację wykorzystaną 

niezgodnie z przeznaczeniem” oraz, że „W przypadku nieokazania kontrolującym dokumentów 

księgowych potwierdzających wydatki ujęte w rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym 

mowa w § 7 ust. 2, wydatki te uznaje się za dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem”.  

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Przedstawiciele, odnosząc się do przedmiotu sprawy, podnieśli m.in., iż „(…) analizując 

ustawę z 2018 r. doszliśmy do przekonania, że nie jest możliwa po upływie danego miesiąca 

korekta na plus. Jedyna korekta, która jest możliwa w wyniku działania podmiotu dotowanego 

jest korekta na minus wynikająca z nieosiągnięcia frekwencji 50%. Zgodnie z art. 34 ust. 3 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jeżeli faktyczna liczba uczniów szkoły, o której 

mowa w art. 26 ust. 2, spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony 

na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, jest inna 

niż liczba uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany miesiąc, część 

dotacji na następny miesiąc jest przekazywana na liczbę uczniów skorygowaną o różnicę 

między liczbą uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany miesiąc, a 

faktyczną liczbą uczniów szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 2, spełniających warunek 

uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z 

których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb 

ustawy o systemie oświaty. My ten przepis wykładamy w następujący sposób, że jeżeli na 

początku danego miesiąca przedłożona została lista osób uprawnionych do dotacji, to liczba 

tych osób może być tylko pomniejszona o liczbę osób, które nie uzyskały 50% frekwencji, 

natomiast nie może być powiększona. Taki przykład mieliśmy z jedną ze szkół w lutym i marcu. 

Różnica pomiędzy liczbą uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany 

miesiąc, a faktyczną liczbą uczniów szkoły, o których mowa w art. 26 ust. 2 cyt. ustawy. Jeżeli 

odejmiemy od większej cyfry liczbę mniejszą, to zawsze mamy cyfrę powyżej zera. Gdybyśmy 
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uznali, że jest możliwa tzw. korekta na plus, czyli po upływie danego miesiąca szkoła mnie 

informuje, że jednak w poprzednim miesiącu brało udział nie 5 osób, a 50 osób, w związku z 

tym mogłoby dojść do absurdu wyniku działania matematycznego. Byłaby cyfra ujemna. 

Naszym zdaniem mając na uwadze faktyczne pozbawienie podmiotu dotującego czynności 

kontrolnych związanych z frekwencją na dany miesiąc, korekta in plus nie jest dopuszczalna w 

rozumieniu takim, że po upływie miesiąca nie jest możliwe zwiększenie osób uprawnionych do 

otrzymania dotacji w tym konkretnym miesiącu (…)”.  Przytoczono przy tym orzeczenie WSA 

w Białymstoku „gdzie sąd stwierdził, że podziela argumentację organu odnośnie braku 

podstaw do dokonania przez skarżącą zmiany liczby uczęszczających do przedszkola we 

wcześniejszych miesiącach, a nie ujętych we właściwych sprawozdaniach poprzez wykazanie 

większej ilości dzieci w jednym z kolejnych miesięcy. Należy zgodzić się z organem, że takie 

dopisywanie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach. Jest to stanowisko, które 

absolutnie podzielamy. Naszym zdaniem wynika wprost z treści art. 34 ust. 3, a także patrząc 

funkcjonalnie na uprawnienia organu dotującego przyjęcie odmiennego poglądu 

sprowadzałoby organ dotujący jedynie do przekaźnika pieniędzy, a nie podmiotu, który 

kontroluje zasadność wydawania tych pieniędzy”. Przedstawiciele powołali się przy tym na 

tezy zawarte w komentarzu do art. 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych autorstwa M. 

Pilicha, w którym jak stwierdzono „tylko ta korekta in minus jest wskazana jako dopuszczalna 

i nie snuje rozważań na temat korekty in plus”. 

„(…) Intencją tego zapisu jest to, aby szkoły nie składały korekt w następnym miesiącu 

mówiących, że w poprzednim miesiącu, który się już skończył i za który dotacja została 

wypłacona na koniec tego poprzedniego miesiąca, że nagle nie było tam 5 osób, ale 50 osób. 

Intencją tego zapisu jest wyłącznie ta jedna sytuacja. Kwestie związane z obecnością, czyli z 

frekwencją 50%, uregulowane są w § 3 ust. 1 pkt 2. Tu niczego nie zmieniamy organ 

prowadzący szkołę jak najbardziej może i powinien złożyć rozliczenie frekwencyjne za kolejny 

miesiąc. Natomiast ust. 5 dotyczy sytuacji, kiedy to organ dotujący, który w wyniku czynności 

kontrolnych, które przeprowadzał w ramach ustawy doszedł do przekonania, czy też 

wątpliwości, co do poprawności pewnych rozliczeń i wtedy wzywa samodzielnie organ 

prowadzący, czy szkołę do  dokonania konkretnej korekty. Na początku danego miesiąca organ 

prowadzący przekazuje liczbę osób do organu dotującego, a na koniec miesiąca wypłacamy 

dotację. W kolejnym miesiącu jedyne, co może zrobić organ prowadzący, to korekta liczby 

uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji jeżeli nie spełnili warunku 50% frekwencji. 

Próba złożenia korekty na plus, czyli wykazania większej ilości uczniów niż była wykazana 1 

danego miesiąca nie wywołuje skutków prawnych, bo nie ma podstawy prawnej do tego. Jeżeli 

organ dotujący w wyniku czynności kontrolnych dojdzie do przekonania, że miały miejsce jakieś 

nieprawidłowości, to wzywa do złożenia korekty na podstawie ust. 5”. 

 

W odniesieniu do § 11 ust. 9 i 10 uchwały podniesiono, że „Naszą intencją było wprowadzenie 

takich zapisów, które jak zostało nazwane w orzecznictwie „nie stanowią nadmiernej 

dolegliwości dla podmiotu dotowanego, gdyż podmiot dotowany ma względem organu 

dotującego określone obowiązki i te obowiązki w ramach procedury kontrolnej określiliśmy w 

ten sposób. Procedura kontroli ma zmierzać do kontroli prawidłowości wydawania środków. 

Ta uchwała ma pomóc w wyeliminowaniu różnego rodzaju wynaturzeń w systemie dotacyjnym 

i absolutnie nie ma uderzyć w cały sektor szkolnictwa niepublicznego. Wydaje nam się 

analizując to orzecznictwo, jeżeli będzie taka możliwość, to tą argumentację szerzej wyjaśnimy 

w piśmie, że nie stanowi to nadmiernego względem podmiotów dotujących oczekiwania do 

przedłożenia nam określonych dokumentów, w określony sposób celem umożliwienia nam jako 

organu dotującego oceny prawidłowości przyznania wydatkowania dotacji i tego, co związane 

jest z wydatkowaniem środków publicznych”. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyjąć, iż do rodzajów naruszeń przepisów, 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczyć 

należy 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97, wyrok WSA we Wrocławiu z 13 

kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr  625/11, wyrok WSA w Olsztynie z z 19 kwietnia 2018 r., 

sygn. akt. I SA/Ol 153/18).  

 

Przyznanie przez ustawodawcę organom stanowiącym jednostek samorządu 

terytorialnego kompetencji do konstruowania aktów prawa miejscowego, stanowiących źródło 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujących zgodnie z 

zasadą wyrażoną w art. 87 ust. 2 Konstytucji RP na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły, stawia jednocześnie przed tymi organami obowiązek respektowania zakresu 

udzielonych kompetencji. W tym znaczeniu organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego powinien również wprowadzać do tekstu aktu normatywnego sformułowania 

czytelne i zrozumiałe, które winny być jasne i wyczerpujące, umożliwiające ich stosowanie bez 

niedopuszczalnego luzu interpretacyjnego.  

Zakres przedmiotowy badanej uchwały określa art. 38 ust. 1 u.f.z.o. wyznaczając 

jednocześnie organowi stanowiącemu bezwzględny zakres kompetencji, a tym samym prawne 

granice do stanowienia jej treści.  

W myśl przepisu art. 38 ust. 1 u.f.z.o., organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa 

w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte 

we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania 

informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób 

rozliczenia wykorzystania dotacji. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w doktrynie (zob. M. Pilich, K. 

Tusiński, Komentarz do art. 38 (w:) M. Pilich (red. nauk.), Finansowanie zadań oświatowych. 

Komentarz. Warszawa 2020 r.) zwraca się uwagę na ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z 

którą jakkolwiek organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uregulować w 

uchwale inne kwestie niż podstawa obliczania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku 

o udzielenie dotacji, mimo to jednak przedmiotem regulacji może być wyłącznie tryb udzielania 

i rozliczania dotacji. Jak wskazano w wyroku WSA w Lublinie z 20 lipca 2018 r., sygn. akt I 

SA/Lu 200/18, Legalis 1819539 „należy stwierdzić (z odwołaniem się do wyroku NSA w 

sprawie sygn. akt II GSK 1633/14, CBOSA), że jak wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

z dnia 11 grudnia 2000 r., sygn. U 2/00, termin "tryb" w języku polskim rozumiany jest m.in. 

jako "ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw; metoda postępowania; 
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sposób; system". Natomiast termin "tryb" w języku prawniczym oznacza najczęściej procedurę 

rozpatrywania określonych spraw”. 

Przez tryb udzielania dotacji należy rozumieć m.in. wymagania formalne, jakich 

powinny dopełnić podmioty ubiegające się, a także organ, do którego wniosek powinien być 

skierowany, formę i tryb jego załatwienia oraz terminy przekazywania dotacji uwzględniające 

obowiązującą regulację ustawową (por. m.in. wyrok NSA z 15.06.2010 r., I OSK 374/10, LEX 

nr 595362). Rozliczanie dotacji natomiast oznacza zasady i terminy zgłaszania korekty danych 

stanowiących podstawę naliczenia dotacji oraz sprawozdawczości dla organu dotującego (por. 

m.in. wyrok NSA z 12.05.2010 r., I OSK 672/10, LEX nr 595462).  

Dotacja oświatowa jest dotacją roczną i z tego punktu widzenia nie stanowi świadczenia 

okresowego, lecz jednorazowe. Przekazywanie dotacji następuje w 12 częściach w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem stycznia i grudnia), co przy uwzględnieniu 

obowiązków dotowanego w przedmiocie składania dotującemu informacji np. o liczbie 

uczniów, a zatem obowiązków w zakresie aktualizacji danych sprzyjać ma finansom 

publicznym i przekazywaniu właściwych, opartych o uaktualnione dane środków finansowych 

(por. ww. wyrok WSA w Lublinie z 20 lipca 2018 r.). Dotacja bezwzględnie bowiem 

przysługuje na ucznia rzeczywistego.  

Z tej perspektywy niedopuszczalne są postanowienia organu stanowiącego, które 

zmierzają do wyeliminowania możliwości uaktualniania danych przez podmioty dotowane. 

Taki charakter w ocenie Kolegium ma § 3 ust. 4 uchwały, zgodnie z którym korekty informacji 

składanych przez dotowanego, o których mowa w ust. 1, sporządzane po terminach wskazanych 

w cyt. normie i bez wezwania organu dotującego, nie wywołują skutków prawnych. Skoro 

bowiem określony przez ustawodawcę model transzowania dotacji sprzyjać ma przekazywaniu 

właściwej wysokości środków, a zatem opartej na faktycznej liczbie uczniów, takie 

ograniczenie nie ma podstaw prawnych.  

Odnosząc się do uwag przedstawicieli Miasta Opola, w przedmiocie zakresu regulacji 

art. 34 u.f.z.o. i wywodzonych stąd kompetencji do ograniczenia możliwości składania przez  

dotowanych korekt informacji po upływie wskazanego w ust. 1 pkt 1  terminu, jeżeli nie były 

one zawnioskowane przez organ dotujący podnieść należy w pierwszej kolejności, że art. 34 

ust. 3 u.f.z.o. i potrącenia, o których mowa w ww. przepisie odnoszą się wyłącznie do dotacji 

dla szkół, o których mowa w art. 26 ust. 2 u.f.z.o. a zatem dotyczą szkół niepublicznych. 

Zgodnie z regulacją zawartą w tym przepisie „jeżeli faktyczna liczba uczniów szkoły, o której 

mowa w art. 26 ust. 2, spełniających warunek uczestniczenia w co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony 

na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, jest inna 

niż liczba uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany miesiąc, część 

dotacji na następny miesiąc jest przekazywana na liczbę uczniów skorygowaną o różnicę 

między liczbą uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany miesiąc, 

a faktyczną liczbą uczniów szkoły, o której mowa w art. 26 ust. 2, spełniających warunek 

uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z 

których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb 

ustawy o systemie oświaty”. Wskazane w powoływanym przez przedstawicieli wyroku WSA 

w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt  I SA/Bk 48/19, tezy odnoszące się do 

„braku podstaw do dokonania przez Skarżącą korekty liczby dzieci uczęszczających do 

przedszkola we wcześniejszych miesiącach, a nie ujętych we właściwych sprawozdaniach, 

poprzez wykazanie większej ilości dzieci w jednym z kolejnych miesięcy. Należy zgodzić się z 

organem, że takie dopisywanie dzieci nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach” 

nie należy traktować zdaniem Kolegium rozłącznie z podstawową tezą tego orzeczenia 

odnoszącą się do tego, że „Dotacje przysługują zatem na każdego ucznia w wysokości 

odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Jeżeli 
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w miesiącu grudniu do przedszkola Skarżącej uczęszczało 34 dzieci, to liczba ta stanowi 

podstawę wyliczenia kwoty dotacji za grudzień 2018 r. Organ nie mógł wypłacić dotacji na 36 

dzieci, uwzględniając dwoje dzieci niewykazanych we wrześniu i październiku 2018 r., a tylko 

"formalnie dopisanych" w miesiącu grudniu 2018 r.”. Tym samym, podstawową wykładnią 

wskazanego przepisu, jest konieczność odniesienia do rzeczywistej liczby uczniów na które 

przekazywana jest dotacja. Wątpliwości organu odnoszące się do tego czy liczba ta faktycznie 

była liczbą rzeczywistą czy też formalną należą do przedmiotu postępowania kontrolnego, 

którego tryb organ stanowiący uchwala w tej samej uchwale. Ponadto, odnosząc się do 

przywołanego przez przedstawicieli komentarza M. Pilicha (red. nauk.), Finansowanie zadań 

oświatowych. Komentarz. Warszawa 2020 r. i tez zawartych w komentarzu do art. 34 u.f.z.o. 

zauważyć należy, iż brak wypowiedzi autorów komentarza w określonym przedmiocie należy 

traktować jedynie jako brak podjęcia określonej tematyki, która z perspektywy autorów nie 

była przedmiotem zainteresowania.  

W tym zakresie wskazać należy, iż regulacja zawarta w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały nie 

została po pierwsze ograniczona do szkół określonych w art. 26 ust. 2 u.f.z.o. (w 

przeciwieństwie do innych postanowień uchwały, w których organ zdecydowanie odniósł 

określoną regulację  do szkół z art. 26 ust. 2 u.f.z.o. w tym, co należy podkreślić w § 3 ust. 7 

uchwały), po drugie z regulacji odnoszącej się do obowiązków w zakresie korygowania dotacji 

o różnicę między liczbą uczniów, na których zgodnie z ust. 2 przekazano część dotacji na dany 

miesiąc, a faktyczną liczbą uczniów szkoły związanych z obecnością uczniów na zajęciach nie 

można wywodzić braku obiektywnej możliwości skorygowania uprzednio złożonej informacji 

o liczbie uczniów a zatem korekty, jak wskazuje przedstawiciel „in plus”.  Ponadto, należy 

zauważyć, iż organ stanowiący w uchwale przewidział sytuacje, w której taka korekta byłaby 

możliwa, a zatem wówczas gdyby o taką korektę zawnioskował organ dotujący. Braku podstaw 

do  regulowania przez organ stanowiący treści określonej w § 3 ust. 4 nie uzasadnia treść § 3  

ust. 5 uchwały odnoszącego się do działań organu dotującego w sytuacji stwierdzenia 

nieprawidłowości zawartej w informacjach, o których mowa w ust. 1 i możliwości wezwania 

organu prowadzącego do złożenia informacji. Taka regulacja zawarta w § 3 ust. 4 uchwały 

Rady Miasta Opola zdaniem Kolegium,  jak wykazano w przedstawionym uzasadnieniu istotnie 

narusza zakres prawnych kompetencji określonych w art. 38 ust. 1 u.f.z.o. 

 

Podobnie, zdaniem Kolegium odnieść należy się do zawartych w § 7 ust. 11 uchwały 

Rady Miasta Opola postanowień w przedmiocie wyłączenia możliwości złożenia przez 

podmiot dotowany, dokonujący rozliczenia dotacji możliwości złożenia korekty rozliczenia po 

terminach wskazanych w § 7 ust. 5 -7 uchwały bez wezwania organu dotującego. Stąd aktualne 

pozostają twierdzenia, iż wyłączenie prawa do złożenia korekty przez dotowanego z 

jednoczesną akceptacją sytuacji, w której organ dotujący w ramach swojego uznania może 

wzywać a zatem dopuszczać do złożenia przez wzywanych korekt jest nieuprawniona a 

postanowienia § 7 ust. 11 uchwały istotnie naruszają art. 38 ust. 1 u.f.z.o. 

 

W odniesieniu do zawartych w uchwale postanowień określonych w § 11 ust. 9 i 10 

Kolegium RIO podnosi, iż jakkolwiek uznać należy prawo organu stanowiącego do 

zamieszczania w uchwale dodatkowych postanowień, które mieszczą się w określeniu 

przedmiotu uchwały,  w tym obowiązku opatrywania przez beneficjentów dotacji  dokumentów 

źródłowych pieczęcią oraz opisem o określonej treści, ułatwiających dalsze rozliczenie dotacji 

oraz kontrolę prawidłowości wydatków, co w przedmiotowej uchwale nastąpiło w § 7 ust. 1 

pkt 1 uchwały, brak jest podstaw prawnych do sytuowania w uchwale treści zawartych w § 11 

ust. 9 i 10 uchwały.  



strona 7/7 

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 25/61/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

 

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.; dalej ufp) dotacje udzielone z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w 

pkt 1 lub pkt 2. 

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych 

przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie 

dotowanego zadania (art. 252 ust. 3 ufp). Zwrotowi do budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (art. 252 ust. 5). 

Podkreślić przy tym należy, zgodnie z ujętą w art. 251 ust. 4 ufp wykładnią wykorzystania 

dotacji, iż wykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane 

zadania, na które dotacja była udzielona, albo w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią o 

sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów 

wskazanych w tych przepisach. Powyższe regulacje ustawowe nie przewidują zatem 

możliwości zawężenia możliwych do przyjęcia przez organ dotujący dowodów, które 

świadczyłyby o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenie środków 

dowodowych w uchwale i wyłączenie z materiału dowodowego dokumentów 

„nieposiadających opisu” lub dokumentów nieokazanych kontrolującym poprzez stwierdzenie, 

iż wydatki objęte tym stanem faktycznym „uznaje się za dotacje wykorzystaną niezgodnie z 

przeznaczeniem” stanowi o istotnym naruszeniu art. 38 u.f.z.o. oraz art. 252 ufp. 

 

W tym stanie, Kolegium RIO w Opolu stwierdza, iż Rada Miasta w Opolu w uchwale 

nr XXVIII/572/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i 

placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przekroczyła 

w § 3 ust. 4, § 7 ust. 11 uchwały kompetencje wynikające z art. 38 ust. 1 u.f.z.o., a w § 11 ust. 

9 i 10 uchwały art. 38 ust. 1 u.f.z.o. w związku z art. 252 ufp doprowadzając do istotnego 

naruszenia wskazanych norm prawnych. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

postanowiło jak w sentencji uchwały. 

 

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 

 

 

       Grzegorz Czarnocki  
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