
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  23/85/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 7 października 2009 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. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - 

DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 

1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej § 5 ust. 3 i 4 oraz literalnego brzmienia: 

− § 2 ust. 2 „z uwzględnieniem standardu A, wagi i wskaźnika korygującego, które ogłaszane są 

kaŜdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywistej liczby uczniów w szkole”; 

− § 4 ust. 3 w związku z wzorem informacji określonym w pkt 5 załącznika nr 2 „Informacja o 

aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy” „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, 

Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym”; 

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 7 września 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, w której treści określono podstawy ustalenia wysokości dotacji (§ 2) oraz warunek 

jej otrzymania, jak równieŜ sposób obliczania kwoty dotacji (§ 4) z zastrzeŜeniem rygoru 

odpowiedzialności karnej (zał. nr 2) za sporządzenie informacji o aktualnej liczbie 

uczniów/słuchaczy oraz trybie korekty wysokości dotacji (§ 5). 

W związku z powyŜszym w treści uchwały rozstrzygnięto m.in.:  

− (§ 2 ust. 2) Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, nie 

wymienionych w ust.1, przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budŜecie 

powiatu kluczborskiego wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 

typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, z uwzględnieniem standardu A, wagi i wskaźnika 

korygującego, które ogłaszane są kaŜdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

rzeczywistej liczby uczniów w szkole; 

− (§ 4 ust. 1) Kwotę dotacji oblicza się w poszczególnych miesiącach na kaŜdego ucznia/słuchacza 

wykazywanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy, z uwzględnieniem 

standardu A. wagi i wskaźnika korygującego, które ogłaszane są kaŜdego roku przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej; 
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−  (§ 4 ust. 3) Wzór informacji o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (w 

pkt 5 powołanego załącznika nr 2 zawarto, co następuje: „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym”) 

− (§ 5 ust. 3) Powiat Kluczborski zastrzega sobie moŜliwość wypłaty mniejszej kwoty dotacji w 

pierwszych miesiącach roku kalendarzowego w związku z brakiem informacji o wysokości 

standardu A, o którym mowa w §4 ust. l;  

− (§ 5 ust. 4) Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwoty standardu A, o którym 

mowa w §4 ust. l. Powiat Kluczborski wykonuje korektę dotacji przy czym niedopłatę przekazuje 

na konto szkoły do końca miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia zdarzenia a nadpłata 

powoduje pomniejszenie transzy dotacji w miesiącu następującym po miesiącu wystąpienia 

zdarzenia. 

Jak wynika z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w 

Kluczborku (sygn. ED.AM.3054-23/09 z 2.10.2009 r.): 

− §2 ust.2 uchwały - zapis wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

poszerzono o informację o standardzie A, wadze i wskaźniku korygującym i rzeczywistej liczbie 

uczniów. Dodatkowy zapis wynika z wieloletniej praktyki w udzielaniu dotacji dla szkół 

niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. Powiat Kluczborski 

przygotowując się do wyliczania subwencji dla szkół publicznych na dany rok bierze pod uwagę 

ogłaszany co roku Standard A, wskaźniki korygujące i liczbę uczniów wg stanu na dzień 30 

września. W związku z tym iŜ, dotacja dla szkoły niepublicznej wynosi połowę wydatków 

bieŜących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu (obliczanej wg powyŜszej reguły) 

naturalnym jest, iŜ wyliczając dotację dla niepublicznych szkół brane są pod uwagę wszystkie 

dodatkowe wskaźniki; 

− załącznik nr 2 do uchwały zawiera w ostatnim punkcie zapis „Na podstawie art.233 §1 Kodeksu 

Karnego oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym", który obowiązywał 

takŜe w poprzedniej uchwale nr XIII/70/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych. W zamyśle uchwałodawcy zapis ten miał za zadanie obligować 

szkoły niepubliczne do sumiennego wypełniania informacji zgodnych ze stanem rzeczywistym. 

Zdarzały się bowiem takie sytuacje w Powiecie Kluczborskim, Ŝe organ prowadzący szkołę 

podawał inną liczbę uczniów niŜ dyrektor danej szkoły (organ prowadzący zwykle jest w innej 

miejscowości niŜ prowadzona szkoła) co utrudniało naliczanie dotacji na dany miesiąc i 

wymagało dodatkowych wyjaśnień. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 7 października 2009 r. przedstawiciel Powiatu 

prawidłowo zawiadomionego nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jedną z form realizacji przez powiat zadania oświatowego jest 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. 1a, 2, 2a, 3, 3a ustawy o 

systemie oświaty ustawowo normują dolne limity podstawy ustalania wielkości dotacji wyraŜone w 

formule (...) przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ kwota (...) zobowiązując 

tym samym radę powiatu do ustalenia powyŜszej sfery regulacji, co wynika z treści dyspozycji art. 

90 ust. 4 cyt. ustawy. Przywołany przepis nakazując ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

z uwzględnieniem podstawy obliczania dotacji nie moŜe jednak stanowić legitymacji do 

samoistnego określenia odmiennej od ustawy o systemie oświaty podstawy dotowania. Zatem 

brzmienie § 2 ust. 2 uchwały odnoszącego się do „standardu A, wagi i wskaźnika korygującego, 

które ogłaszane są kaŜdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywistej liczby 

uczniów w szkole” rzutujące na moŜliwość przyjęcia w związku z sferą regulacji § 5 ust. 3 uchwały 

formuły „wypłaty mniejszej kwoty dotacji” oraz określeniem w § 5 ust. 4 postępowania w sprawie 

„korekty dotacji”  nie znajduje prawnego uzasadnienia w dyspozycjach art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, stanowiących iŜ 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 
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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 odniesieniu do  zapisu § 4 ust. 3 uchwały „Wzór informacji o której mowa w ust. 2, stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały” w związku z zawartym w pkt 5 powołanego załącznika nr 2 

stwierdzeniem: „Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są 

zgodne ze stanem faktycznym” podnieść naleŜy, iŜ w ramach ustrojowych art. 12 pkt 11 ustawy o 

samorządzie powiatowym stanowiącego, iŜ do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady powiatu 

sytuować naleŜy dyspozycję art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty. Jak wynika z brzmienia 

przywołanych przepisów zakres stosunków normowanych przedmiotową uchwałą mającą status 

aktu prawa miejscowego (tj. źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

na obszarze działania organów, które je ustanowiły) Rada Powiatu Kluczborskiego moŜe 

kształtować wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zatem zawarte w treści 

przywołanego pkt 5 załącznika nr 2 brzmienie na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze stanem faktycznym wykracza poza zakres kompetencji 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 

publicznych. NaleŜy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, Ŝe art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąŜe 

odpowiedzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy", tymczasem właściwe czynności w zakresie rozliczenia dotacji nie 

są czynnościami dokonywanymi „na podstawie ustawy", ale na podstawie przedmiotowej uchwały.  

W tym stanie Kolegium wskazuje, iŜ w normatywnym zakresie przedmiotu ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a więc reguł technicznych przekazania i 

rozliczenia dotacji - brak jest prawnych podstaw do określania aktem prawa miejscowego obowiązków 

pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

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. Zgodnie z  ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego przyjąć bowiem naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących 

niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć naleŜy 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).  

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

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

zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 


