
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  20/78/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

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

nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, 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 138, poz. 974, nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz 

oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z powodu 

naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

 
 

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

W dniu 10 sierpnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów 

przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w której treści 

przywołując w podstawie prawnej legitymację art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zawarto 

regulacje dotyczące warunków oraz podstawy uzyskania dotacji (§§ 1-6) jak równieŜ normujące 

przedmiot postępowania kontrolnego z uwzględnieniem kryteriów oraz trybu kontroli (§§ 7-10). 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 26 sierpnia 2009 r. stawił się przedstawiciel Gminy 

– Skarbnik Gminy, która wraz z wyjaśnieniami przedłoŜyła pisemne (z dnia 24.08.2009 r.) 

stanowisko Wójta Gminy, w którego treści zawarto m.in. co następuje: 

 Odnosząc się do kwestii merytorycznych  uchwały nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski 

zgodzić się naleŜy, iŜ treść § 4 (zarówno ust. 1 jak i ust. 2) wykracza poza delegację ustawową i nie 

powinna ostać się w porządku prawnym. Nie moŜna jednak zgodzić się z sygnalizowaną przez 

organ nadzoru nieprawidłowością, jakoby treść ww. uchwały nie zawierała podstaw ustalania 

dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych. 

Po pierwsze § 3 ust. 1 wyraźnie wskazuje na jakiej podstawie będzie przyznawana dotacja: „na 

podstawie przesyłanych informacji miesięcznych ...” (podstawa rozumiana jednak jako tryb 

udzielania dotacji). Po drugie, rada gminy ma jedynie kompetencje – zgodnie z treścią art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 kwietnia 2009 r., a więc po 

ostatniej noweli – do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 

2a-3b, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w 

szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o 

udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 
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Określając powyŜsze organ gminy ma zatem jedynie uwzględnić podstawę obliczenia dotacji, a nie 

ma ustalić podstawy obliczenia dotacji. Podstawa bowiem obliczenia dotacji znajduje się wprost w 

ustawie, tj. w przepisie art. 90 ww. ustawy o systemie oświaty. Inne rozumienie ww. regulacji 

byłoby nie tylko sprzeczne z jej literalnym brzmieniem, ale takŜe i z treścią ustawy (jaki byłby 

zresztą sens ustalać coś, co ustalił juŜ ustawodawca; byłoby to zresztą sprzeczne z zasadami 

techniki legislacyjnej) oraz celem jaki ma pełnić uchwała podjęta na podstawie art. 90 ust. 4 ww. 

ustawy. OtóŜ, uchwała ta ma określać jedynie techniczno-organizacyjne zasady działania 

wnioskodawcy i organu udzielającego dotacji (tryb). Ustawodawca nie dał natomiast radzie gminy 

prawa do stanowienia o wysokości dotacji czy teŜ sposobie jej ustalania. Konkretna natomiast 

wysokość dotacji ustalona jest w uchwale budŜetowej.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z brzmienia art. 7  ust. 1 pkt 8  ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań 

własnych gminy sytuować naleŜy sprawy edukacji publicznej. Zadaniem oświatowym jednostek 

samorządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie 

funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

przyporządkowanych wyszczególnionemu w treści przepisu zakresowi działania gminy. Tym 

samym w kontekście powołanych dyspozycji jedną z form realizacji przez gminę zadania 

oświatowego będzie udzielanie dotacji na zasadach określonych w treści Rozdziału 8 „Szkoły i 

placówki niepubliczne” ustawy o systemie oświaty.  

Wskazać w tym miejscu naleŜy w szczególności dyspozycje art. 90 ust. 2a, 2b i  3d oraz ust. 4 cyt. 

ustawy stanowiące odpowiednio, Ŝe: 

− dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 

jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości nie 

niŜszej niŜ kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której 

mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem Ŝe osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do 

udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niŜ do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji; 

− dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej 

niŜ 75 % ustalonych w budŜecie danej gminy wydatków bieŜących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym Ŝe na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, Ŝe osoba 

prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji 

planowaną liczbę uczniów nie później niŜ do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieŜące ponoszone przez najbliŜszą gminę na 

prowadzenie przedszkola publicznego; 

− dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań 

szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących szkoły 

lub placówki; 

− organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, 

o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, 

oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

W tym stanie stwierdzić naleŜy, iŜ określony przez organ stanowiący jednostki samorządu  

terytorialnego zakres regulacji winien obligatoryjnie określać wysokość dotacji udzielanej z 

budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. Wskazać naleŜy, iŜ przywołane przepisy art. 90 ust. 2a 

i 2b ustawy o systemie oświaty normujące dolne limity podstawy ustalania wielkości dotacji 
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wyraŜone w ustawowej formule (...) przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ 

kwota (...) zobowiązują radę gminy do ustalenia powyŜszej sfery regulacji, co wynika z treści 

dyspozycji art. 90 ust. 4 cyt. ustawy nakazującej ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z uwzględnieniem podstawy obliczania dotacji. W świetle powyŜszego nie zasługuje na aprobatę 

podniesiony w stanowisku Wójta Gminy pogląd, iŜ ustawodawca nie dał radzie gminy prawa do 

stanowienia o wysokości dotacji, czy teŜ sposobie jej ustalania. Konkretna natomiast wysokość 

dotacji ustalona jest w uchwale budŜetowej. Wskazać w tym miejscu naleŜy, iŜ dyspozycje art. 90 

ust. 2a-2b ustawy o systemie oświaty nie ustalają podstawy obliczenia dotacji, a jedynie ustawowy 

limit poniŜej którego organ stanowiący jednostki samorządu  terytorialnego tejŜe dotacji ustalić nie 

moŜe. Podnieść ponadto naleŜy, iŜ ustalenie podstawy udzielanej dotacji jest elementem sfery 

normowania objętej materią aktu prawa miejscowego, natomiast ustalenie wysokości dotacji na 

dany rok budŜetowy w uchwale budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego ma charakter 

wykonawczy stanowiąc jedynie konsekwencję ustalenia podstawy dotowania.  

W kontekście ustaleń zawartych w § 4 zakreślającym co do zasady moŜliwość uzyskania przez 

podmiot uprawniony kwoty dotacji nie większej od wynikającej z ilości uczniów zgłoszonych przez 

placówkę w raporcie SIO. Dotacja na liczbę uczniów przekraczającą zgłoszoną w SIO moŜe być 

przekazana po uzyskaniu środków z tego tytułu przez Gminę Tarnów Opolski  wskazać naleŜy, iŜ 

jak wynika jednoznacznie z dyspozycji art. 90 ust. 2a i 2b ustawy o systemie oświaty dotacje 

„przysługują na kaŜdego ucznia”, zatem powołane kryterium określające górny limit wielkości 

otrzymywanych dotacji nie znajduje prawnego uzasadnienia, co teŜ zostało przez jednostkę 

samorządu terytorialnego przyznane.   

Podnieść w tym miejscu ponownie naleŜy, iŜ stosownie do zakresu dyspozycji art. 90 ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i 

rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 

termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Z powołanej sfery regulacji wykluczyć jednak naleŜy nałoŜenie na podmiot otrzymujący dotację 

obowiązku sporządzenia sprawozdania o wydatkach w odniesieniu do nakazu ich wyszczególnienia 

w strukturze klasyfikacji budŜetowej (dział, rozdział, paragraf), co wynika z sytuowanego w § 6 

ust. 1 wzoru rozliczenia stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały „Kwartalne rozliczenie dotacji”. 

W świetle powyŜszego odnotować naleŜy, iŜ przepis art. 16 ustawy o finansach publicznych 

stanowiący o obowiązku  klasyfikacji wydatków publicznych nie dotyczy podmiotów 

prowadzących niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, a przedmiotowa uchwała w 

części załącznika nr 4 określającego strukturę „sprawozdania o dotacjach/wydatkach” statuująca 

ten obowiązek nie znajduje prawnego uzasadnienia, gdyŜ przesłanki uzasadniające ustalenie dla 

podmiotu otrzymującego dotację struktury analogicznej do planu wydatków jednostki samorządu 

terytorialnego ustalonej na podstawie ustawy o finansach publicznych i podjętych na jej podstawie 

aktów wykonawczych w świetle powyŜszego nie zasługują na uwzględnienie. 

W odniesieniu do oceny brzmienia § 7 ust. 1 uchwały ustalającego m.in. celowość, rzetelność i 

gospodarność jako kryteria kontroli wykorzystania dotacji wskazać naleŜy, iŜ stosownie do 

brzmienia art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są 

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie 

na pokrycie wydatków bieŜących szkoły lub placówki. 

W świetle powyŜszego podkreślając ustawowe (art. 90 ust. 3e cyt. ustawy) prawo  organów 

jednostek samorządu terytorialnego kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych 

szkołom i placówkom z budŜetów tych jednostek jednoznacznie stwierdzić naleŜy, iŜ zgodnie z 

literalnym brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w zakresie kompetencji organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego sytuować naleŜy ustalenie zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystywania dotacji, co odnieść naleŜy do przepisów ustawy o systemie 

oświaty. Tym samym poza powołanymi ramami z uwagi na brak podstaw prawnych ująć naleŜy 
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materię ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w treści § 7 uchwały 

kryteriów kontroli wykorzystania dotacji w odniesieniu do celowości, rzetelności i gospodarności. 

NiezaleŜnie od powyŜszego Kolegium wskazuje, iŜ przywołane w treści § 2 uchwały odniesienie do 

placówek niepublicznych „o których mowa w § 1” nie znajduje uzasadnienia, bowiem w  treści § 1 

uchwały stanowi się jedynie o niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych z 

oddziałami przedszkolnymi.  

W świetle powyŜszych norm Kolegium wskazuje, iŜ przywołane zakresy przedmiotowe dyspozycji 

90 ust. 4 ustawy systemie oświaty jednoznacznie zakreślając ramy kompetencji organów 

stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do kreowania treści aktów prawa miejscowego 

implikują, w przypadku  stwierdzenia ich przekroczenia, orzeczeniem niewaŜności uchwały w 

zakreślonej sentencją części.  

W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜało orzec jak w sentencji. 

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 

 

 


