
Uchwała nr 87/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 3 grudnia 2008 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXI/213/2008 Rady 
Gminy Oława z dnia 30 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym 
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 

 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust. 1 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. 

Stwierdza się nieważność w uchwale nr XXXI/213/2008 Rady Gminy Oława 
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby 
fizyczne i prawne: 
− ust. 3 w § 5; 
− oraz załącznika nr 3 pn. “Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych”; 
z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2a, ust. 2b oraz ust. 
2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 
Uchwała nr XXXI/213/2008 Rady Gminy Oława z dnia 30 października 2008 

roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom 
i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 5 listopada 2008 r. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, iż w § 5 Rada Gminy określiła zasady rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz dla niepublicznych placówek 
(przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych). 
W ust. 3 § 5 uchwały wskazano, że wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do 
badanej uchwały.  

Z treści załącznika nr 3 “Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych” 
wynika, że wymagane jest od niepublicznej szkoły i placówki rozliczenie 
wykorzystania dotacji na podstawie specyfikacji kwot wydatków sfinansowanych 
środkami z dotacji. Świadczy o tym pozycja 5 załącznika, w której należy wykazać 
kwotę dotacji niewykorzystanej obliczanej jako różnica pomiędzy kwotą dotacji 
otrzymanych łącznie (poz.3) i sumą kwot wydatków sfinansowanych dotacją (poz.4). 

Kolegium Izby wskazuje, że rozliczenie wykorzystanej dotacji na podstawie 
zestawienia kwot wydatków sfinansowanych środkami z dotacji, tj. wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników, opłat za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych, wynajem pomieszczeń, itd., jest właściwe dla dotacji 
celowych. Dotacje przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego dla 
niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w art. 90 ust. 2a-3b ustawy 
o systemie oświaty, mają charakter dotacji podmiotowych. Obowiązkiem gminy jest 
udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom oraz szkołom na każdego ucznia. 
W związku z tym rozliczenie tych dotacji powinno nastąpić poprzez zobowiązanie 



 2

podmiotów spoza sektora finansów publicznych prowadzących przedszkola i szkoły 
niepubliczne do podania faktycznej liczby uczniów w terminach określonych przez 
Radę w uchwale określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji. Żądanie 
przedstawienia informacji o wydatkach (kosztach) sfinansowanych dotacją 
(załącznik nr 3) nie znajduje umocowania prawnego w przepisach art. 90 ust. 4 
ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że dotacja dla niepublicznych szkół 
i przedszkoli przysługuje na każdego ucznia. Treść załącznika nr 3 nie odpowiada 
dyspozycji paragrafu 4, zgodnie z którym podstawą rozliczenia dotacji jest 
miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Oława przysługuje skarga, którą wnosi się 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 
78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

 
Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 


