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Pani Joanna Błońska KO
Dyrektor Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
PSONI koło w Kielcach

Szanowna Pani Dyrektor, wnioskiem z dnia 15.09.2020 roku, doręczonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 15.09.2020 roku, zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy możemy zakupić testy w kierunku COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej
przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących placówki, cele działalności w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki w tym profilaktyki społecznej lub wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego zapewnienie
warunków działania placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży?

Odpowiadając na postawione pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Jak wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 17), dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji placówek w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być
wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o
których mowa wart. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedno Dz. U.
z 2020 r. poz. 910) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

W aktualnej sytuacji, lj. w związku z wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), w pełni uzasadnione
jest dokonanie wydatków na zakup testów w kierunku COVID-19 i szczepionek przeciwko grupie z dotacji
oświatowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w
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ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
tel. 41 36 01 600
kielce@rio.gov.pl


