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Pan Dariusz Czechowski
Starosta Wloszczowski

Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 24.03.2021 roku, doręczonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 25.03.2019 roku, Pan Łukasz Karpiński -
Wicestarosta, zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości sfinansowania
zakupu sprzętu i wyposażenia AGO, RTV, urządzeń technicznych i warsztatowych z tzw. dotacji
oświatowej przekazanej z budżetu JST.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
dokonał wydatkowania środków z dotacji na zakup środków trwałych i wyposażenia jako środków
dydaktycznych służących do realizacji programów edukacyjnych Ośrodka, wykorzystywanych do innych
zadań opiekuńczych i wychowawczych placówki, zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
wychowanków, poprawy sprawności psychoruchowej uczniów.

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Jak wynika z art. 35 ust. 1, w związku z ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.), dotacje o których
mowa wart. 28-30, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.
Dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących placówki, obejmujących każdy
wydatek poniesiony na cele działalności placówki, w tym na sfinansowanie wydatków związanych
z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa wart. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo.oświatowe (tekst
jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) organ prowadzący placówkę odpowiada za jej działalność. Do
zadań organu prowadzącego placówkę należy w szczególności:
- zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki,
- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz
wykonywania innych zadań statutowych.
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Nadto na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje mogą być
wykorzystane na pokrycie wydatków na zakup środków trwałych obejmujących środki dydaktyczne
służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach, na sprzęt rekreacyjny
i sportowy dla uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz na
pozostałe środki trwałe.

Powołane wyżej przepisy art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych potwierdzają,
że organ prowadzący Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy może sfinansować zakup
przedmiotowych środków trwałych i wyposażenia ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej od
Powiatu.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.

Z poważaniem

Zbigniew Rękas
Zastępca Prezesa
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