
Uchwała nr 52/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 1 czerwca 2005 roku 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 211/XXXI/05 
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie zmian 

w budżecie 
 

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i art.12 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz 
art.86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
W uchwale Nr 211/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 

2005 w sprawie zmian w budżecie stwierdza się istotne naruszenie postanowień
art.28 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 15, poz.148, ze zmianami) w związku z art.90g ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 ze 
zmianami), polegające na zaplanowaniu wydatków w kwocie 7.800 zł w dz. 803 
“Szkolnictwo wyższe” rozdz.80309 “Pomoc materialna dla studentów” § 3210 
“Stypendia i zasiłki dla uczniów”, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych za osiągnięte wyniki w nauce.  

§ 2. 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w §1 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24 czerwca 2005 roku, poprzez wyeliminowanie wydatków na 
stypendia motywacyjne dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i wyższych. 
 

§ 3. 
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w §1 spowoduje stwierdzenie 

nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Nr 211/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 kwietnia 2005 
roku w sprawie zmian w budżecie wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespołu w Jeleniej Górze 4 maja 2005 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Miejska w Węglińcu uchwaliła wydatki budżetowe 
w wysokości 7.800 zł w dziale 803 “Szkolnictwo wyższe” rozdz. 80309 “Pomoc 
materialna dla studentów” § 3210 “Stypendia i zasiłki dla uczniów” 
z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych. Stosownie do postanowień art.28 ust.2 ustawy 
o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych dokonują
wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.  

Zgodnie z przepisami art.90c ustawy o systemie oświaty, wprowadzonym przez 
przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 poz. 2781), 
pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny lub motywacyjny. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne 
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oraz zasiłki szkolne. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym są między innymi stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia 
sportowe. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów i 
studentów zamieszkałych na terenie gminy, zgodnie z art. 90m ust.1 ustawy 
o systemie oświaty, przyznaje burmistrz. Stypendia o charakterze motywacyjnym 
natomiast, za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90g ust.1 
tejże ustawy, przyznaje dyrektor szkoły, po zaciągnięciu opinii komisji stypendialnej 
i rady pedagogicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach 
środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w budżecie szkoły.  

Jak z powyższego wynika do zadań własnych gminy należy udzielanie pomocy 
materialnej o charakterze motywacyjnym jedynie dla uczniów lub studentów tych 
szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym. Gmina Miejska Węgliniec nie 
jest organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne oraz wyższe, a zatem 
udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów 
tych szkół nie jest zadaniem gminy i brak jest podstaw prawnych do planowania 
wydatków na ten cel w budżecie gminy.  

Wydatki na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ujmuje 
się w dz.854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.85415 “Pomoc materialna 
dla uczniów”, niezależnie od źródeł ich finansowania – z dotacji lub ze środków 
własnych. Natomiast wydatki na udzielanie pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym, 
ujmuje się w dziale 801 “Oświata i wychowanie” w planach finansowych 
poszczególnych placówek oświatowych 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


