
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  5/18/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 marca 2006 r. 
 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a oraz art. 25 b ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 Obrachunko-

wej w Opolu  

 

p o s t a n a w i a  

 

oddalić zastrzeżenie Wójta Kamiennika do wniosku pokontrolnego zawartego w wystąpieniu 

pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 lutego 2006 r.  

 

 

 

 

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

 

W dniu 13 marca 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono pi-

smo nr Or. 0911/2/05 z dnia 9 marca 2006 r., w którym Wójt Gminy Kamiennik wnosi za-

strzeżenie do wniosku zawartego w pkt. 2 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu znak NKO-401-30/05 z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącego rozliczenia 

kwoty dotacji za 2004 r. przekazanej w zaniżonej wysokości publicznej placówce oświatowej 

prowadzonej przez stowarzyszenie. Składający zastrzeżenie podniósł, iż Oddział Przedszkol-

ny w Lipnikach otrzymał w 2004 r. dotacje w wysokości zgodnej z wnioskiem Stowarzysze-

nia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki. Kwota 24.560 zł przekazanej dotacji była, zdaniem Wój-

ta, wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania Oddziału. Przekazanie dotacji w większej 

kwocie niż wnioskowanej przez Stowarzyszenie byłoby sprzeczne z zasadą zawartą w art. 28 

ust. 3 pkt 1 już nieobowiązującej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(obecnie art. 35 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), 

tj. celowym i oszczędnym sposobem dokonywania wydatków publicznych. Z uwagi na po-

ziom zatrudnienia, sytuację lokalową oraz wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Lipni-

kach, zalecenie przez Izbę rozliczenia dotacji za 2004 r. ze Stowarzyszeniem stoi, zdaniem 

Wójta,  w sprzeczności z art. 35 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych. 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

Zgodnie z art. 25b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zastrzeżenia 

do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych rozpatrują kolegia izb. Podstawą 

zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko, stosownie do brzmienia  art. 9 ust. 4 powołanej wy-

żej ustawy, zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zasto-

sowanie. Przypadek błędnej wykładni prawa polega na mylnym rozumieniu treści lub znacze-

nia przepisu prawnego, zaś niewłaściwe zastosowanie normy prawnej polegać może na wa-

dliwym wyborze normy prawnej lub nieprawidłowej jej subsumpcji, tj. błędnym  identyfiko-
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waniem ustalonego stanu faktycznego z określonym przepisem prawnym i tym samym nie-

adekwatnym określeniem skutków prawnych wynikających z tego przepisu.  

Inspektorzy RIO dokonujący kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Ka-

miennik ustalili, że w 2004 r. Gmina zaniżyła o 42.662,94 zł kwotę dotacji dla Oddziału 

Przedszkolnego w Lipnikach. Już w czasie kontroli Wójt Gminy nie kwestionował prawidło-

wości dokonanych przez RIO wyliczeń, wskazywał natomiast na fakt, iż wielkość dotacji 

przekazanej Stowarzyszeniu wynikała ze złożonego przezeń wniosku.  

Wielkość dotacji dla publicznych placówek oświatowych, w tym przedszkoli prowadzo-

nych przez inne podmioty niż gmina określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (DzU z 2004 r.  nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Z treści art. 80 ust. 2 po-

wołanej ustawy wynika, że przedszkola publiczne nie prowadzone przez  jednostki samorzą-

du terytorialnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 

wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowa-

dzonych przez gminę. Podobny zapis zawiera uchwała nr XVII/98/03 Rady Gminy w  Ka-

mienniku z dnia 29 grudnia 2003 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne, podjęta  

na podstawie  art. 80 ust. 4 powołanej ustawy. W świetle powyższych przepisów, podniesione 

przez Wójta pozaustawowe kryteria, tj. poziom zatrudnienia, sytuacja lokalowa oraz wyposa-

żenie Oddziału Przedszkolnego w Lipnikach, nie mogły mieć wpływu na wielkość dotacji  

dla Stowarzyszenia.  

Kolegium uznało, iż zalecenie przez Izbę rozliczenia dotacji za 2004 r.  

ze Stowarzyszeniem nie stoi w sprzeczności z art. 35 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych, gdyż w przedmiotowej sprawie art. 80 ust. 2 ustawy o sys-

temie oświaty określa jednoznacznie podstawę wyliczenia wielkości dotacji, a zalecenie 

pokontrolne, o którym mowa, ma na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa.  To z  ustawy o systemie oświaty wynika prawo otrzymania dotacji przez 

Stowarzyszenie i obowiązki Gminy do przekazania dotacji  w wysokości określonej 

ustawowo, a ogólna zasada celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, 

zawarta w art. 35  

ust. 3 pkt 1  ustawy o finansach publicznych, nie oznacza możliwości modyfikowania wielko-

ści wydatku określonego innym przepisem prawa.  

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do podniesionego w zastrzeżeniu Wójta argu-

mentu zgodności kwoty dotacji przekazanej w 2004 r. przez Gminę z wnioskiem Stowarzy-

szenia prowadzącego Oddział Przedszkolny w Lipnikach Kolegium RIO w Opolu wskazuje,  

iż na etapie składania wniosku o dotację Stowarzyszenie nie miało obowiązku określania 

kwoty  niezbędnej na  prowadzenie Oddziału. 

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji. 

 

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy.   

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 

 


