
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    18/89/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 września 2008 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 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) oraz art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 

2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 

2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 1218) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu   z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

na obszarze Gminy Kietrz w całości, z powodu naruszenia art. 80 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 145 ust. 1 w 

związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, 

poz. 2104 z późn. zm.). 

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

     W dniu 11 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu   z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

na obszarze Gminy Kietrz, w której Rada Miejska w Kietrzu, powołując się na przepisy art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, uchwaliła m.in.: 

1) podstawę do określenia wielkości dotacji dla szkół i przedszkoli (§ 4 ust. 4 oraz   § 5 ust. 3 i 5 

uchwały), 

2) obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania dotacji (§ 7 uchwały), 

3) prawo kontroli przez Gminę realizacji dotowanego zadania (§ 8 ust. 2 uchwały), 

4) prawo kontroli dotowanego zadania, termin  i zasady zwrotu  dotacji  celowej wykorzystanej  

niezgodnie  z  przeznaczeniem  oraz  pobranej w nadmiernej wysokości (§ 8 uchwały). 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 24 września 2008 r. przedstawiciel Gminy, 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym 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 
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prawo, a w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej 

nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa.  

Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego 

należy, 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 3 grudnia 1996 r. 

sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

Zgodnie z brzmieniem 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. 

Badając przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Kolegium stwierdziło naruszenie prawa w 

postanowieniach § 4 ust. 4, § 5 ust. 3 i 5, § 7 i § 8 uchwały. 

1. W § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 uchwały, postanowiono, że „ustalona na podstawie 

uchwały budżetowej kwota wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia (…) jest 

wielkością stałą i nie ulega zmianie w trakcie roku budżetowego”. 

W myśl przepisu art. 80 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, podstawę obliczania dotacji dla 

przedszkola, stanowią wydatki bieżące przewidziane 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. Natomiast 

zgodnie z treścią art. 80 ust. 3 ustawy, szkoły 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. 

Zdaniem Kolegium, wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia należy identyfikować z 

zaplanowanymi w budżecie gminy wydatkami bieżącymi szkół i przedszkoli. Zmiana planu tych 

wydatków budżetowych w trakcie roku, a stanowiących podstawę obliczenia dotacji, pociąga za 

sobą konieczność zmiany dotacji z budżetu dla szkół i przedszkoli nie prowadzonych przez gminę. 

Tym samym, regulacje zawarte w § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 uchwały stanowią naruszenie odpowiednio 

przepisów art. 80 ust. 3 oraz art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 2. W § 5 ust. 3 uchwały, postanowiono o wyłączeniu z podstawy obliczenia dotacji 

dla przedszkoli wydatków na zakup żywności w przedszkolach prowadzonych przez gminę. 

Wydatki na zakup żywności w przedszkolach stanowią wydatek bieżący, o którym mowa 

w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

Zdaniem Kolegium, dokonane przez Radę wyłączenie z podstawy obliczenia dotacji dla 

przedszkoli wydatków na zakup żywności w celu jej „urealnienia” nie znajduje prawnego 

uzasadnienia i jest sprzeczne z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

 3. W § 7 uchwały, Rada Miejska w Kietrzu ustaliła obowiązek składania następujących 

sprawozdań z wykorzystania dotacji : 

- kwartalnego (tiret drugie), 

- rocznego finansowego i merytorycznego (tiret trzecie). 

Zdaniem Kolegium, określenie wymogu przedkładania sprawozdań wykracza poza uprawnienia rady 

określone art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Uwzględniając ten przepis ustawy, rozliczanie 

dotacji podmiotowych, nie może wiązać się z nakładaniem na dotowane podmioty obowiązków 

wykraczających poza obowiązek przedłożenia danych niezbędnych w rozliczeniu 

wykorzystania dotacji, tj. faktycznej liczby uczniów. 

  

 

        4.  W  § 8 ust. 1 i 2 uchwały Rada Miejska w Kietrzu postanowiła, że : 
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- „dotacja celowa z budżetu Gminy może być wykorzystana tylko i wyłącznie na realizację 

zadań określonych w ustawie o systemie oświaty”( ust.1), 

- „Gminie Kietrz przysługuje prawo kontroli realizacji dotowanego zadania” (ust.2). 

Dotacje dla szkół i przedszkoli udzielane na podstawie art. 80 ustawy o systemie oświaty mają charakter 

dotacji podmiotowych, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych. Zdaniem Kolegium, w związku z koniecznością rozliczenia przyznanych z budżetu 

gminy dotacji, możliwa jest ich kontrola. Dopuszczalną formą kontroli przyznawanych 

dotacji może być kontrola rzeczywistej liczby uczniów, na których przyznawane są dotacje. 

Jednak kontroli przyznanych dotacji nie można utożsamiać z kontrolą realizacji dotowanego 

zadania. Z przepisów ustawy o systemie oświaty nie wynikają prawa gminy do kontroli realizacji 

dotowanego zadania. W świetle powyższego, przepisy § 8 ust. 1 i 2 uchwały zostały 

podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty. 

 5.  W  § 8 ust. 3 i 4 uchwały postanowiono, że: 

- „W przypadku stwierdzenia, że dotacja celowa została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, podlega ona zwrotowi w tej części wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek 

budżetu gminy w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia” (ust. 3), 

- „Dotacja celowa pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy 

w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nadpłaty” ( ust. 4).  

Obowiązek zwrotu dotacji do budżetu gminy, związany z niewykorzystaniem dotacji zgodnie z 

przeznaczeniem lub pobraniem jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, reguluje -stosownie 

do treści art. 190 ustawy o finansach publicznych - art. 145 ust. 1 tejże ustawy, stanowiąc, iż 

dotacje te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości 

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

dotacji. Zdaniem Kolegium, przepisy § 8 ust. 3 i 4 przedmiotowej uchwały stanowią w istocie 

modyfikację zapisu ustawowego określonego w art. 145 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a 

w konsekwencji naruszają ten przepisu. 

 

Niezależnie od powyższego, Kolegium zwraca uwagę na sformułowanie zawarte w § 2 ust. 3 

uchwały „wniosek (…) powinien zawierać w szczególności (…)”. Zdaniem Kolegium, użycie 

sformułowania „w szczególności” wskazuje, że zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji, nie został określony przez Radę w sposób jednoznaczny. 

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

29.03.2005 r. sygn. DE-3-339-7 -/05, kierowanymi do organów wykonawczych wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego dotacje, o których mowa wyżej, mają charakter dotacji 

podmiotowych. Stosunek między organem dotującym i dotowaną szkołą jest stosunkiem 

administracyjnoprawnym, a zatem ewentualne spory wynikające z tego stosunku nie są 

rozpatrywane na drodze postępowania cywilnego. Oznacza to, że nie ma konieczności 

zawierania umów o udzielenie dotacji z tymi podmiotami. W związku z powyższym zapis § 3 

uznać należy za bezprzedmiotowy. 

    W tym stanie faktycznym i prawnym, wobec skali stwierdzonych naruszeń Kolegium uznało za 

zasadne orzeczenie nieważność całej uchwały. 

    Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na 

zasadzie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

Przewodniczący Kolegium 


