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Pan Marek Materek
Prezydent Miasta Starachowice

Szanowny Panie Prezydencie, pismem z dnia 02.07.2019 roku, doręczonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 08.07.2019 roku, Pani Ewa Skiba - Zastępca
Prezydenta Miasta Starachowice, działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice, zwróciła
się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy organ stanowiący j.s.t. winien podjąć uchwałę o likwidacji
jednostki budżetowej określając przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, czy
podstawą likwidacji jednostki budżetowej są wyłącznie przepisy art. 127 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe?

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Obowiązek podjęcia uchwały stwierdzającej zakończenie działalności dotychczasowego

gimnazjum wynika z art.127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30
listopada
2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
Ustanie bytu prawnego gimnazjum nie następuje jednak na podstawie woli wyrażonej przez organ
stanowiący, lecz z mocy prawa. Z uwagi na regulację szczególną, organ stanowiący nie podejmuje
w tej sytuacji uchwały na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 869), jak również art. 89 ustawy z dnia 27 października 2017 r. Prawo
oświatowe (tekst jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), ponieważ ma ona jedynie deklaratoryjny charakter.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
likwidując jednostkę budżetową, organ stanowiący określa przeznaczenie mienia znajdującego się
w zarządzie tej jednostki. Zatem organ stanowiący na podstawie powołanego wyżej art. 12 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednoDz. U. z 2019 r. poz. 506), winien podjąć uchwałę w sprawie likwidacji jednostki oraz
przeznaczenia jej mienia.
Możliwym jest również podjęcie przez organ stanowiący jednej uchwały z powołaniem pełnej podstawy
prawnej, w której zostaną rozstrzygnięte wszystkie powołane wyżej kwestie.
Jednakże w razie wątpliwości należy wystąpić do Wojewody Świętokrzyskiego, tj. organu nadzoru
właściwego do badania przedmiotowych uchwał.
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Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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