
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  23/97/2007 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 października 2007 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

w s k a z u j e  

w § 1 zarządzenia nr 71/07 Wójta Gminy Komprachcice  z dnia 19 września 2007 r.  w sprawie 

zmiany budżetu Gminy na 2007 rok w związku ze zmianą dotacji celowych w części dotyczącej 

zwiększenia planu wydatków w: 

− dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, § 2590 „Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną”, 

− w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla 

uczniów”, § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej 

przez osobę prawną” 

naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
 

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

W dniu 28 września 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

zarządzenie nr 71/07 Wójta Gminy Komprachcice  z dnia 19 września 2007 r.  w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2007 rok, w którego treści m.in. zwiększono (§ 1) po stronie planu wydatków w 

działach 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” oraz 854 „Edukacyjna 

opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów limity określone § 2590 

„Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę 

prawną”.  

W sprawie przedmiotowych wydatków złożono dokumentację źródłową z której wynika, iż w 

Gminie Komprachcice zadanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły 

podstawowej realizują zarówno gminne szkoły publiczne jak i Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Ochodzach  prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 25 października 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawił się wyjaśniając m.in., iż wczoraj (tj. 24.10.2007 r.) wójt zmienił 

budżet w tym zakresie; wydane zarządzenie zmienia plan wydatków ale nie zmienia zarządzenia 

badanego dzisiaj w trybie nadzoru.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym stanowiącym stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 

cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.  
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Dyspozycja art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określając obligatoryjną strukturę 

uchwały budżetowej stanowi o określeniu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 

podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem: 

− wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

• wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

• dotacji, 

• wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

• wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

− wydatków majątkowych. 

Jak wynika z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy wydatki publiczne klasyfikuje się wg: 

− działów  i rozdziałów określających rodzaj działalności, 

− paragrafu identyfikującego rodzaj wydatku. 

Szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określa rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którego 

postanowienia zawarte w § 1 ustalają klasyfikację wydatków publicznych.  

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z przepisami art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 

przedszkola, szkoły i placówki publiczne niewymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową 

według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. Jak wynika z brzmienia 

kolejnych jednostek redakcyjnych powołanego przepisu: 

− (ust. 2) przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i 

oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, 

− (ust. 3) szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju 

szkół, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach 

tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. W 

przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu 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. 

Dotacje udzielane z budżetu gminy na podstawie powołanego przepisu w planie wydatków 

klasyfikowane są poprzez §  259(0) „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 

przez osobę fizyczną”. 

W kontekście powyższego wskazać należy, że odmienny od zasad określonych ustawą o systemie 

oświaty szczególny tytuł dofinansowania publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie - związany z programem reformy oświatowej (lekcje angielskiego dla klas 

pierwszych) finansowanej z budżetu państwa - implikując zwiększeniem planu dochodów gminy 

Komprachcice z tytułu § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących gmin (związków gmin)” przesądza, iż w ustalonym stanie przedmiotowe wydatki 

budżetu adresowane do publicznej szkoły podstawowej posiadają status dotacji celowej, co 

umożliwia ich rozliczenie zgodnie z zasadami określonymi ustawą o finansach publicznych. 
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W tym stanie ujęcie przedmiotowych środków po stronie planu wydatków budżetu w formie dotacji 

podmiotowej klasyfikacyjnie identyfikowane z § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” nie znajduje uzasadnienia w art. 184 ust. 1 pkt 

2 ustawy o finansach publicznych w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 

2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż jak wynika z brzmienia § 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych literalne brzmienie 

symbolu 259(0) klasyfikacji budżetowej określa przywoływana uprzednio treść „Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”, zatem przywoływany w 

treści przedmiotowego zarządzenia literalny opis § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną” nie znajduje prawnego 

uzasadnienia. 

 Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności zarządzenia, lecz ogranicza się do 

wskazania, że zarządzenie wydano z naruszeniem prawa. 

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 
 

 

 

 

 

 


