
                 REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

                                              W  OPOLU 

 

        

                                               U c h w a ł a     Nr 24 /102 /2007 

 
                                       

                            Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu 

                                          z  dnia  6 listopada 2007 r. 

 
 

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

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. nr 55, 

poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. 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) oraz art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

                                         o r z e k a    n i e w a ż n o ś ć 

 

- § 2 ust. 2 i 3 uchwały  Rady Gminy Pakosławice  Nr  X / 51 / 07 z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Pakosławice przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

- § 4 ust. 8 powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 145 ust. 1 w zw. z art. 190 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 269, poz. 2104 ze zm.); 

- § 5  powyższej uchwały z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty. 

 

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

 

 W dniu 8 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono uchwałę Rady Gminy Pakosławice  Nr X / 51 / 07 z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Pakosławice przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego. Rada Gminy jako podstawę prawną uchwały powołała  

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .  

Rada Gminy Pakosławice w § 2 ust. 2 powyższej uchwały ustaliła, iż „Termin złożenia 

wniosku o udzielenie dotacji na rok 2007 ustala się do 30 września 2007 r.”. Z kolei 

w ust. 3 § 2 uchwały jako termin do złożenia wniosku o udzielenie dotacji na rok 2008 

przyjęto 20 października 2007 r. 

W § 4  ust. 8 przedmiotowej uchwały Rada Gminy ustaliła, iż „W przypadku stwierdzenia, iż 

przedstawione przez dotowanego informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, jak 

również w przypadku innych nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji przekazana kwota 

dotacji lub jej część podlega zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi liczonymi od dnia 

przekazania dotacji z rachunku dotującego do dnia jej całkowitego zwrotu na rachunek 

dotującego”. 
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Natomiast zgodnie z brzmieniem  § 5  powyżej wskazanej  uchwały „Kontrolę nad 

prawidłowością wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 

sprawuje Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice”.   

 

 Na posiedzenie Kolegium w dniu 6 listopada 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

  

 Stosownie do brzmienia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania 

i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę 

obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Ustawa o systemie oświaty nie daje więc 

uprawnienia organowi stanowiącemu do kontroli wykorzystania dotacji. Jedyną dopuszczalną 

formą kontroli przyznawanych dotacji, w ocenie Kolegium, może być rozliczanie faktycznej 

liczby uczniów, na których przyznawane są dotacje. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w 

innych przepisach obowiązującego prawa, jak na przykład w art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustawodawca wyraźnie  przewidział, że organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego poza określaniem trybu udzielania 

i rozliczania dotacji, reguluje również tryb kontroli realizacji zadania finansowanego z tam 

przewidzianej dotacji celowej. Wyraźnym przepisem dopuszczającym kontrolę u beneficjenta 

dotacji celowej przez organ dotujący jest art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Brak jest natomiast w prawie finansowym 

ogólnego upoważnienia do kontroli wykorzystania dotacji przez beneficjentów dotacji 

podmiotowych. 

 Zapis § 5 przedmiotowej uchwały w brzmieniu: „Kontrolę nad prawidłowością 

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania sprawuje 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice”  może być rozumiany 

jako upoważnienie do badania celowości wykorzystania dotacji, zatem należy uznać, iż został 

on  wprowadzony z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty. Pogląd taki znajduje również aprobatę w orzecznictwie sądów 

administracyjnych (vide: wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.12.2005 r., sygn. I SA/Sz 

655/05, publ. ZNSA 2006/3/109). Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty są aktami prawa miejscowego. Jako akty normatywne powszechnie 

obowiązujące nie mogą więc wykraczać poza zakres upoważnienia ustawowego ani 

ustanawiać regulacji systemowo odbiegających od norm z powołanej powyżej ustawy 

źródłowej. Nie powinny również odbiegać od ogólnych przepisów prawa finansowego 

dotyczących dotacji budżetowej. 

 W ocenie Kolegium sprzeczne z prawem jest także unormowanie zawarte w  § 4 ust. 8 

uchwały, zgodnie z którym „W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione przez dotowanego 

informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, jak również w przypadku innych 

nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji przekazana kwota dotacji lub jej część podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku 

dotującego do dnia jej całkowitego zwrotu na rachunek dotującego”. Należy bowiem 

wskazać, iż dotacje udzielane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są w swej 

konstrukcji dotacjami podmiotowymi w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, a co za tym idzie są w zasadniczej mierze unormowane przepisami ustaw. 

Obowiązki związane z niewykorzystaniem dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem 



 3 

jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości  reguluje art. 145 ustawy o finansach 

publicznych, stanowiąc w ust 1, iż : Dotacje udzielone z budżetu państwa: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

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

zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym 

udzielono dotacji. 

Regulacja zawarta w § 4 ust. 8 przedmiotowej uchwały  Rady Gminy Pakosławice, wiążąca 

obowiązek zwrotu dotacji z przedstawieniem przez dotowanego niezgodnych ze stanem 

faktycznym informacji oraz z „innymi nieprawidłowościami”  w wykorzystaniu dotacji 

stanowi w istocie modyfikację zapisu ustawowego określonego w art. 145 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych, który uzależnia zwrot dotacji tylko z jej wykorzystaniem niezgodnie z 

przeznaczeniem lub z pobraniem jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a zatem 

w konsekwencji narusza ten przepis oraz art. 190 wspomnianej ustawy o finansach 

publicznych. 

 Zdaniem Kolegium wprowadzenie w § 2 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchwały, jako 

terminów do których możliwe jest składanie wniosków o udzielenie dotacji, dni: 30 września 

2007 r. (w przypadku ubiegania się o dotacje na 2007 r.) oraz 20 października 

2007 r. (w przypadku ubiegania się o dotacje na rok 2008) w sytuacji, gdy uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (w dniu podejmowania niniejszej uchwały 

przez Kolegium uchwała Rady Gminy Pakosławice nie weszła w życie), czyni w istocie 

zapisy § 2 ust. 2 i 3 niewykonalnymi już w dniu wejścia w życie tej uchwały. Regulacje te 

naruszają zatem przepis art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, stanowiący podstawę 

normatywną do podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Pakosławice. 

  

 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż Rada Gminy nie przywołała w 

podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowiących normatywną 

legitymację dla Rady do jej podjęcia. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji uchwały.  

 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje – na zasadzie art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – skarga do 

Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

       Przewodniczący  Kolegium 

   

 


