
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  27/76/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 15 grudnia 2010 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  (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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241)  

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. nr 180,  

poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, 

poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675; z 2010 r. nr 106, poz. 675)  Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 3 pkt 1 i 7 oraz § 3 pkt 2 w części dotyczącej zapisu o odpowiedzialności karnej, zawartego 

w załączniku nr 2, uchwały nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół  oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice z powodu 

naruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 252 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych. 

 

 

 

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

W dniu 17 listopada 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie try-

bu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół  oraz trybu i zakresu kontroli prawi-

dłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice, w której treści, powołując przepi-

sy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, postanowiono  m. in.: 

-  „§ 3. 1) dotacja przekazana będzie zgodnie z art.80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty”, 

-  „§ 3. 7) w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i występującej nadpłaty dotacji 

podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca 

 do zwrotu dotacji nadpłaconej za rok poprzedni”, 

-  „Świadom odpowiedzialności  za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam 

aktualność prawa szkoły, do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych 

 z przedłożonego w dniu………… wniosku o udzielenie dotacji” (załącznik nr 2 do uchwa-

ły). 
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Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel  prawidłowo powiadomionej Gminy. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Ustawa o systemie oświaty przewiduje m.in. funkcjonowanie szkół publicznych oraz spo-

sób ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. W art. 80 ust. 4 ustawy o sys-

temie oświaty ustawodawca zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

do ustalenia, w drodze uchwały, trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom,  których pro-

wadzenie należy do właściwości tej jednostki.  

Zgodnie z art. 80 ust. 3a ustawy, placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, 

prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z bu-

dżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wycho-

wanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej  

od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia 

przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 

kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Zarówno tytuł uchwały  jak i postanowienia przepisu § 1 uchwały, określającego  

jako podstawę udzielania dotacji przepis art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,  wskazują 

na bezpodstawność regulacji  § 3 pkt 1 uchwały. 

Zasady zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje prze-

pis art. 252 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z jego tre-

ścią, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 

 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

 2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 

lub pkt 2. 

W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy  

niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzy-

stania dotacji. 

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w odrębnych przepisach, umo-

wie lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania. 

       W świetle powyższego przepisu ustawy o finansach publicznych, określenie przez Radę 

Gminy Pakosławice, w § 3 pkt  7 uchwały, daty 31 marca jako terminu ostatecznego zwrotu 

dotacji nadpłaconej za rok poprzedni stanowi istotne naruszenie art. 252 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

  Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami 

prawa miejscowego zawierającymi normy o charakterze abstrakcyjnym kierowane do nieokre-

ślonego podmiotu. Zakres stosunków normowanych przedmiotową uchwałą Rada Gminy Pa-

kosławice może kształtować wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, zatem 

sformułowanie zawarte w treści załącznika nr 2 do uchwały pn. Informacja o liczbie dzieci 

(uczniów) „Świadom odpowiedzialności  za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego” wy-

kracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 

do kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie trybu udzielenia 

i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice . 

 



3 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi-

nie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

              

             Przewodniczący Kolegium 


