
Uchwała nr 9/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 26 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaworze 
Nr XXVIII/145/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku 

w sprawie trybu udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej 
uprawnienia szkoły publicznej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 79 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr XXVIII/145/04 

z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie trybu udzielania dotacji szkole 
niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, wobec naruszenia art. 90 
ust. 3 w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku Nr 250, poz. 2572 ze zm.) 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze Nr XXVIII/145/04 z dnia 16 grudnia 2004 
roku w sprawie trybu udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej 
uprawnienia szkoły publicznej, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu - Zespołu w Legnicy 7 stycznia 2005 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, iż zawarty w § 3 uchwały zapis w brzmieniu: 

„Dotacja na jednego ucznia w szkołach, w których jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki jest równa sumie określonej w budżecie powiatu 
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i 
rodzaju, a w innych szkołach nie niższej niż 50 % tej kwoty” 

stanowi dosłowne przeniesienie regulacji ustawowej zawartej w art. 90 ust. 3 z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 roku Nr 250, 
2572 ze zm.). 

W art. 90 ust. 3 tejże ustawy, prawodawca zagwarantował dotacje dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 
2a na każdego ucznia nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio 
danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że
osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia 
dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

Powyższe oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
stosownie do postanowień art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ustalając podstawę
obliczenia dotacji, winien jednoznacznie tą wysokość określić podejmując stosowną
uchwałę.

Brak ustalenia w uchwale wysokości dotacji - co ma miejsce w badanej uchwale - 
stanowi naruszenie postanowień art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Jaworze przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ul. Św. Mikołaja 78/79 za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jej 
doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


