
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr  14 / 49 /2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia  23 sierpnia 2005 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 2001r. 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) oraz art. 79 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy 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 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz.

1055) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

§ 1 uchwały nr V/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego  w

sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach

szkół publicznych w części dot. Rozdziału II ust. 5 i 6 załącznika do uchwały z powodu naruszenia

art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

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

Z naruszeniem art. 78 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr V/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu

Kędzierzyńsko Kozielskiego  w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w której treści zawarto w części dotyczącej

Rozdziału II ust. 5 i 6

zapisy:

1.   stanowiące o podstawie przekazywania dotacji, w myśl których dotacja będzie przekazywana w

12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie zawartej umowy

odrębnej na każdy rok budżetowy;

2  ograniczające wysokość faktycznej wielkości dotacji dla podmiotu prowadzącego niepubliczne

przedszkole stanowiąc odpowiednio, iż dotacja nie ulega zwiększeniu w ciągu roku na który została

przyznana, może jednak ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczniów.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty „niepubliczne szkoły podstawowe

specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych,

w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu”. Ustawowe kryterium

obliczania wysokości dotacji zawarte jest w normie art. 90 ust. 2a cyt. ustawy, której brzmienie

stanowi, iż „dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których
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realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego –

pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji

planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania

dotacji. Powołany przepis o charakterze materialnoprawnym, w kontekście zakresu kompetencji

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyrażonych w treści dyspozycji art. 90

ust. 4 przedmiotowej ustawy (do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji,  z uwzględnieniem

w szczególności podstawy obliczania dotacji i zakresu danych, które powinny być zawarte we

wniosku o udzielenie dotacji) wyklucza materię regulacji związanych z modyfikacjami ustawowych

zasad dotowania. W szczególności stwierdzić należy, iż nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art.

90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowienie reguł ograniczających limit przekazywanej

podmiotowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole dotacji poprzez przyjęcie formuły dotacja nie

ulega zwiększeniu w ciągu roku na który została przyznana, może jednak ulec zmianie w

przypadku zmniejszenia liczby uczniów, gdyż jak jednoznacznie wynika z dyspozycji powołanego

na wstępie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o

uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki  przysługują na każdego ucznia. Tym samym element regulacji powołanego

przepisu warunkujący otrzymanie dotacji od podania organowi właściwemu do udzielania dotacji

przez osobę prowadzącą powołaną szkołę niepubliczną planowanej liczby uczniów nie później niż

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji w istocie dotyczy aspektu

proceduralnego, związanego z zasadami przygotowania projektu i uchwalenia uchwały budżetowej

sytuującej po stronie planu wydatków odpowiednie wielkości dotacji, których wysokość  w trakcie

roku budżetowego wszakże z uwagi na możliwe zmiany stanu faktycznego (np. zmniejszenie lub

zwiększenie ilości  uczniów w szkołach niepublicznych) może ulegać zmianom. Wszakże wskazać

należy, iż stosownie do dyspozycji art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydatki

budżetu są przeznaczone na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym

w odniesieniu do dyspozycji ustawy o systemie oświaty na zapewnienie kształcenia, wychowania i
opieki

 
 w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty.

Tym samym skoro stosownie do brzmienia art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dotacjami

podmiotowymi są wydatki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo

wskazanego podmiotu, a kryterium ich określania ustala w przedmiotowym stanie ustawa o

systemie oświaty to akceptacja reguły ustalonej przez Radę Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w

myśl której „dotacja nie ulega zwiększeniu w ciągu roku na który została przyznana, może jednak

ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczniów” doprowadziłaby do stanu, w którym

niepubliczna szkoła realizująca zadanie powiatu pozbawiona byłaby środków należnych na

podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Podnieść również należy, iż w kontekście zakreślonej przez Naczelny Sąd Administracyjny linii

orzeczniczej (wyrok z dnia 19 grudnia 2001 r. – sygn. akt S.A. 1337/01)  nie znajdują prawnego

uzasadnienia zapisy zawarte w Rozdziale II ust. 5 uchwały stanowiące o umowie jako podstawie

przekazywania dotacji. Jak powszechnie wskazuje się, stosunek między organem dotującym a

dotowaną szkołą jest stosunkiem administracyjnoprawnym, a zatem nie może być on rozpatrywany

na płaszczyźnie cywilnoprawnej – właściwej do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z

treścią umów.  Zdaniem Kolegium wskazuje na to również dyspozycja art. 90 ust. 3c ustawy o

systemie oświaty nakazująca ex lege przekazywanie dotacji w 12 częściach w terminie do

ostatniego dnia każdego miesiąca.

W tym stanie uznać należy, iż zapisy § 1 uchwały nr V/39/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady

Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego  w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji

szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych w części dot. Rozdziału II ust. 5 i 6
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załącznika do uchwały nie znajdują uzasadnienia w treści dyspozycji art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy o

systemie oświaty.

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

zasadzie art. 85 ust. 1 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


