
                 REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

                                              W  OPOLU 

 

        

                                                    U c h w a ł a     Nr   24/103/2007 

 
                                       

                            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. 79 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst 

jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu  

 

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

 

uchwały Nr XI/101/2007 z dnia 26 września 2007 r. Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych, z powodu naruszenia art. 90 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. tekst jedn. nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.). 

 

 

 

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

 

 W dniu 12 października 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XI/101/2007 z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji 

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Rada Powiatu Strzeleckiego, jako 

podstawę prawną uchwały, powołała art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3a, 3b, i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty.   

W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Strzeleckiego dla wymienionych w § 1 uchwały 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych, postanowiła o wysokości udzielanych tym 

jednostkom dotacji, w szczególności w §§ 2 – 6 uchwały określiła wysokość dotacji poprzez 

określenie jej dolnej  granicy w sposób analogiczny jak w art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o 

systemie oświaty, o warunkach jej obliczania i udzielania oraz zastrzegła w § 16 uchwały 

prawo do szczegółowej kontroli wykorzystania dotacji przez organ prowadzący szkołę lub 

placówkę niepubliczną w zakresie prawidłowości wydatkowania przekazanych środków 

publicznych, sposobie przeprowadzania tej kontroli, a także określiła w zał. nr 2, o którym 

stanowi § 17 uchwały, warunki i termin zwrotu udzielonej dotacji w przypadku jej 

niewykorzystania lub wykorzystania jej na inne cele. 
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 Na posiedzenie Kolegium w dniu 6 listopada 2007 r. stawił się przedstawiciel 

Powiatu, który podniósł m.in., że Rada Powiatu gospodaruje środkami publicznymi w sposób 

celowy i oszczędny. Dlatego też w §§ 2 – 6 uchwały określiła dolne granice wysokości 

dotacji, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, natomiast rzeczywista wielkość 

dotacji na każdy rok ustalana będzie w budżecie powiatu, po analizie wydatków bieżących 

ponoszonych w szkołach publicznych i kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla danego typu i rodzaju szkół. Odnosząc się dalej do weryfikacji podawanych przez 

osobę prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową planowanej liczby uczniów (§§ 10 i 11) 

oraz obliczania wysokości dotacji (§ 14) i sposobu przeprowadzania kontroli (§§ 15 i 16), 

przedstawiciel Powiatu podkreślił, że w wymienionych szkołach i placówkach oświatowych 

występuje różnica w liczbie uczniów i wychowanków zapisanych (planowanych), a 

faktycznie uczęszczających. Zadaniem Powiatu jest troska o zgodne z przeznaczeniem i 

oszczędne wydawanie środków publicznych, dlatego też Rada Powiatu tak szczegółowo 

uregulowała sprawy związane z udzielaniem dotacji i kontroli jej wykonania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium zważyło, co następuje: 

 

 Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem Rady 

Powiatu, jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, 

uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny 

być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. W art. 

90 ust. 2a – 3a ustawodawca ustalił dolne granice wysokości dotacji, jakie przysługują na 

każdego ucznia dla określonej w tych przepisach szkoły lub placówki oświatowej. Rada 

Powiatu Strzeleckiego, w treści §§ 2 – 6 uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, ustaliła 

podstawę obliczania dotacji dla tych jednostek poprzez określenie jej dolnej  granicy tj. w 

sposób analogiczny jak w art. 90 ust. 2a, 3 i 3a  ustawy o systemie oświaty. W ocenie 

Kolegium, treść powołanych wyżej przepisów ustawy o systemie oświaty wskazuje, że 

wysokość należnej dotacji musi być jednoznacznie określona w uchwale Rady Powiatu, przy 

czym nie chodzi o określenie w tej uchwale rzeczywistej kwoty, lecz o ustalenie podstawy 

obliczania jej wysokości. Wysokość ta nie może być niższa niż wskazana w ustawie. Górna 

granica wypłacanej dotacji nie jest przez ustawodawcę określona, zatem ustalenie wysokości 

należnej dotacji będzie uzależnione wyłącznie od możliwości finansowych Powiatu, na co 

zwracał uwagę przedstawiciel Powiatu obecny na posiedzeniu Kolegium. Powtórzenie 

zapisów ustawowych poprzez określenie dolnej granicy dotacji nie spełnia wymogów 

ustawowych, tj. nie została określona podstawa obliczania dotacji.  

Rada Powiatu Strzeleckiego zastrzegła sobie także prawo kontroli wykorzystania dotacji 

przez organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną, określając w § 16 tej uchwały 

szczegółowy zakres kontroli dotyczący : 

1. sposobu i stopnia realizacji zadań określonych w niniejszej umowie (tzn. ustalenia, na 

jakim etapie jest  wykonywane zadanie), 

2. gospodarowania otrzymaną dotacją, 

3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych (poprzez powiązanie treści 

umowy z opisami i treścią rachunków), 

4. prowadzenia dokumentacji – wg zasad przewidzianych w przepisach prawa i 

postanowieniach niniejszej umowy, 
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5. prawidłowości dokonywanych rozliczeń ustalających wydatki ponoszone na jednego 

ucznia. 

W pozostałych ustępach § 16, Rada Powiatu określiła sposób przeprowadzania kontroli i  

dokumentowania jej wyników oraz uprawnienia stron. 

Mając na uwadze powyższe postanowienia uchwały stwierdzić należy, że dotacje 

przyznawane przez Powiat na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty mają charakter 

podmiotowy. Zatem obowiązkiem Powiatu jest udzielenie dotacji niepublicznym szkołom  o 

uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 

pkt 5 i 7 ustawy pod warunkiem złożenia nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku o udzielenie dotacji z podaniem informacji o 

planowanej liczbie uczniów lub wychowanków (§ 8 ust. 1 uchwały). Spełnienie tego warunku 

ma pomóc jednostce samorządu terytorialnego w opracowywaniu projektu budżetu na kolejny 

rok, nie limitując wysokości należnej dotacji na bieżąco poszczególnym szkołom lub 

placówkom oświatowym na kształcenie rzeczywistej liczby uczniów.  

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada powiatu), na podstawie 

powołanego wyżej art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty jest zobowiązana do ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, w 

formie uchwały, której przepisy powinny być zgodne z regulacją ustawową. Ustawa o 

systemie oświaty nie daje jednak uprawnienia organowi stanowiącemu do określania zakresu 

kontroli wykorzystania dotacji w sposób w jaki Rada Powiatu postanowiła w §§ 15 i 16 

uchwały. Jedyną dopuszczalną formą kontroli przyznawanych dotacji, w ocenie Kolegium, 

może być rozliczanie rzeczywistej liczby uczniów, na których przyznawane są dotacje. Brak 

jest natomiast w ustawie o systemie oświaty (a także w prawie finansowym) ogólnego 

upoważnienia do kontroli wykorzystania dotacji przez beneficjentów dotacji podmiotowych. 

Za niedopuszczalne, w zakresie upoważnienia ustawowego, należy uznać kontrole i 

ewentualne rozliczenie dotacji poprzez żądanie od podmiotów prowadzących szkoły i 

placówki niepubliczne informacji o prawidłowości wykorzystania dotacji poprzez powiązanie 

treści umowy z opisami i treścią rachunków (§ 16 ust. 1 pkt 3 uchwały). Zapisy §§ 15 i 16 

uchwały mogą być rozumiane jako upoważnienie do kontrolowania celowości wykorzystania 

dotacji, zatem należy uznać, iż zostały one  wprowadzone z przekroczeniem upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Uchwały podejmowane na 

podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami prawa miejscowego. Jako akty 

normatywne, powszechnie obowiązujące, nie mogą wykraczać poza zakres upoważnienia 

ustawowego ani ustanawiać regulacji systemowo odbiegających od norm z powołanej 

powyżej ustawy.  

W ocenie Kolegium sprzeczne z prawem są także unormowania zawarte w  §§ 10 i 14 

umowy będącej załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały, o którym stanowi § 17 

uchwały. Zapis § 10 umowy stanowi o zwrocie części dotacji, w jakiej zadanie nie zostało 

wykonane, po stwierdzeniu nieprawidłowości w realizacji zadania, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania do zwrotu tej dotacji. Natomiast § 14 umowy stanowi o przypadkach 

wykorzystania tylko części dotacji, która w części niewykorzystanej podlega zwrotowi nie 

później niż do dnia 15 stycznia po upływie roku, na który została przekazana. Dotacje 

udzielane na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jak wyżej zostało 

podkreślone, są dotacjami podmiotowymi w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

finansach publicznych. Obowiązki związane z niewykorzystaniem dotacji zgodnie z 

przeznaczeniem lub pobraniem 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 
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- 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. 

Wprowadzenie zatem w §§ 10 i 14 umowy będącej załącznikiem nr 2 do przedmiotowej 

uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego, stanowi w istocie modyfikację zapisu ustawowego 

określonego w art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a w konsekwencji narusza ten 

przepis w związku z art. 190 wspomnianej ustawy o finansach publicznych. 

 

Wyjaśnienia przedstawiciela Powiatu obecnego na posiedzeniu Kolegium  nie mogą 

stanowić podstawy do zmiany oceny prawnej kwestionowanych regulacji zawartych w 

badanej uchwale. 

 

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 

   

 


