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Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 02.08.2019 roku, dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Klelcach w dacie 08.08.2019 roku, zwrdcit si? Pan o udzielenie odpowiedzi na

pytanie:

- Czy organ dotuj^cy nalicza i przekazuje dotacj? za miesi^c czerwiec w pelnej wysokoSci, czy
proporcjonainie do dnia 19 czerwca 2019 roku -dzieh zaprzestania dzialalnosci?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wnlosku o udzielenie wyjasnienia wynlka, ze Powiat
dotuje niepublicznc[szkol?, w ktorej nie jest realizowany obowiqzek szkolny lub obowiqzek nauki. Organ
prowadzqcy szkol?, poinformowal organ dotuj^cy o zlikwidowaniu szkoly w dniu 19.06.2019 roku.

Odpowiadajqc na to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okollcznoSci.

Jak wynika z art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. Prawo oswiatowe (tekst jedn.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) - dale] u.p.o., osoba prowadz^ca szkot? moze jq^zlikwidowac z kohcem

roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadz?ca szkol? jest obowisizana co najmniej na 6 miesi?cy

przed terminem likwidacji zawiadomic o zamiarze i przyczynach likwidacji m.in. jednostk? samorz?_du
terytorialnego, ktdra dokonala wpisu do ewidencji szkof niepublicznych. Nalezy podkresllc, ze terminem

likwidacji szkoly jest obligatoryjnie koniec roku szkolnego, a zatem 31 sierpnia, co wynika z art. 94 u.p.o.
wzw. z przywolanym wyzej art.172 ust.4 u.p.o. Poniewaz termin ten zostal ustanowiony przepisem prawa
publicznego maj^cym charakter bezwzgl?dnie obowi^zuj^cy, to ani organ prowadz^cy, ani organ

dotuj?cy nie mog^wyznaczyc innej daty likwidacji.

Zgodnie z art. 172 ust. 5 u.p.o., dokumentacj? przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoly przekazuje si?
organowi sprawuj^cemu nadzor pedagogiczny, w terminie jednego miesi^ca od dnia zakohczenia
likwidacji. Po zakortczeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykresleniu. Tak wi?c, do czasu likwidacji
szkoly, pomimo braku w niej uczniow, winien bye w niej zatrudniony dyrektor szkoly, kt6ry, min. b?dzie
musial zapewnid absolwentom szkoly dost?p do dokumentacji przebiegu ich nauczania. Nadto w tym
czasie, osoba prowadz?ca szkol? m.in. rozwi^ze stosunki pracy z pracownikami oraz splaci zobowi?zania
publicznoprawne.

Wysokosd dotacji dia niepublicznej szkoly, w ktorej nie jest realizowany obowi?zek szkolny lub
obowi^zek nauki oraz czasookres za ktory dotacja ta jest nalezna w/w szkole okre^la art. 26 ustawy z
dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadah oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) -
dalej u.f.z.o.
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Stosownie do art. 34 ust. 1 u.f.z.o., dolacje s^przekazywane na rachunek bankowy szkoly w 12 cz?5ciach
w temiinie do ostatniego dnia kazdego miesi^ca. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie realizacji
zadah szk6l w zakresie ksztatcenia, wychowania i opieki. Dotacje mog^ bye wykorzystane wyt^cznie na

pokrycie wydatk6w biez^cych szkoly, obejmuj^cych kazdy wydatek poniesiony na cele jej dzialalno^ci, w
tym na wynagrodzenia i sfinansowanie wydatkow zwi^zanych z realizacji zadan organu prowadzicego,
CO wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o.

Biorip powyzsze pod uwag^ Regionalna Izba Obrachunkowa w Klelcach nie podzlela stanowlska
zaprezentowanego we wnlosku, ze dotacja za mleslip czerwlec powlnna bye nallczona proporcjonalnie
do dnIa 19 czenwca 2019 r, ktora to data wskazana zostala jako dziert zaprzestania dzialalnosci szkoly.

Zatem na podstawie powolanych wyzej przepls6w, organ dotuj^cy winlen przekazad dotacj? dia szkoly
za caly miesiic czerwlec. Odr^bni natomlast kwestii - wykraczajipi poza zakres pytania, jest sprawa

ustalenla przez organ dotujicy zgodnoScI z prawem wykorzystania dotacjl I ewentualnego jej zwrotu.

Jednoczesnie pragn§ podkreSllc, ze jest to jedynle stanowlsko Reglonalnej Izby Obrachunkowej
w Klelcach, ktora nIe poslada uprawnleh do dokonywania powszechnle obowiizujicej wykladnl
przepls6w prawa.
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