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PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODA WCY
B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X l. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna

GMINA OPATÓW

ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

OPATOWSKI OPATÓW OPATÓW

Ulica Nr domu Nr lokalu

PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 ------------

Kod pocztowy Poczta

27-500 OPATÓW

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WY JAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 20 19r. - Prawo oświatowe
Art. 25 ust. 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 17) w związku
z art. 39 ww. ustawy

C. PRZEDSTA WIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).

Gmina Opatów jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Kobylanach. Stowarzyszenie
Nasze Kobylany wystąpiło do gminy pismem z prośbą o przeanalizowanie możliwości przekazania



prowadzenia szkoły od 1 września br., jako placówki publicznej, której organem prowadzącym
byłoby Stowarzyszenie Nasze Kobylany. Przekazanie nastąpiłoby na podstawie art. 9 ustawy z dnia
14 grudnia 20 19r. - Prawo oświatowe. W związku faktem, iż subwencja oświatowa nie będzie
wystarczająca do całkowitego pokrycia wszystkich wydatków na prowadzenie i utrzymanie szkoły,
w tym wynagrodzeń nauczycieli, stowarzyszenie zwróciło się dodatkowo z prośbą do Rady
Miejskiej w Opatowie o wyrażenie zgody w trybie art. 39 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o fmansowaniu zadań oświatowych o udzielenie dotacji na ucznia w wyższej wysokości niż
wynikającej z art. 25 ust. l ustawy, a zatem zwiększenie wysokości dotacji dla szkoły.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów fak-tycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wytej

Czy gmina może zwiększyć środki udzielonej dotacji w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w oparciu o regulacje art. 39 wskazanej
ustawy począwszy od dnia 1 września 2020 r., tj. od momentu przejęcia szkoły?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

Gmina prowadzi Szkołę Podstawową w Kobylanach, od l września br. zamierza przekazać
prowadzenie szkoły jako placówki publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Zgodnie z art. 35
ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie
wydatków bieżących szkoły, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły.
Stoimy na stanowisku, że na podstawie art. 39 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielnie dotacji podmiotowej, o której
mowa w art. 25 ust. 1, powiększonej o kwotę wskaźnika zwiększającego, wynikającą ze wzoru
wskazanego wart. 14 ust. l.

Rada Miejska może w trybie podjętej uchwały zwiększyć wysokość otrzymywanej dotacji
podmiotowej, wykraczając poza kwotę subwencji oświatowej, dla stowarzyszenia prowadzącego
publiczną szkołę podstawową w obwodzie gminy,

Podpis wnioskodawcy łub osoby
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Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej

GRZEGORZ GAJEWSKI22.01.2020


