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W odpowiedzi na pytania Pana Rzecznika zawarte w piśmie z dnia 17 marca 2015 r.
Nr ZEW.420.9.2015.ES dotyczącym realizacji przepisu art. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 r., uprzejmie
informuję, co następuje.

1. Zakres działań regionalnych izb obrachunkowych określa ściśle ustawa z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy
regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 ustawy oraz dokonują
kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego.
Regionalne izby obrachunkowe, zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, kontrolują gospodarkę
finansową jednostek samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem
i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, natomiast w zakresie zadań administracji
rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień —

także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. Regionalne izby
obrachunkowe dysponują zatem wystarczającymi narzędziami prawnymi do realizacji swoich
ustawowych zadań.
Niezależnie od powyższego samorządowe ustawy ustrojowe (z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa) regulują zagadnienia związane z naruszeniem m.in. ustaw przez
organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przepis art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu
terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Regulacja ta zawiera dyspozycję dla jednostki samorządu terytorialnego o przeznaczaniu
określonych środków (w wysokości nie mniejszej niż otrzymane w kwocie części oświatowej
subwencji ogólnej) na realizację wymienionych zadań niezależnie od tego, wjakiej szkole lub
placówce realizowane są te zadania (tj. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, szkole ogólnodostępnej czy szkole specjalnej). Obowiązek zapewnienia
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szkołom, placówkom niezbędnych środków na realizację ich zadań oświatowych, w tym zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
o których mowa w art. „71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest zadaniem
własnym jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.

3. Jak wskazano wyżej, obowiązek objęcia kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy, wynika bezpośrednio z uregulowań zawartych w ustawie
o systemie oświaty (art. 71b ustawy). Powyższe zadania mają charakter zadań własnych jednostki
samorządu terytorialnego i obowiązek ich realizacji spoczywa wyłącznie na jednostce samorządu
terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana dla jednostki samorządu
terytorialnego, a nie dla konkretnego dziecka w konkretnej szkole. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część
oświatowa subwencji ogólnej jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Należy
podkreślić, że jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na
podstawie uchwalonego budżetu oraz określa wydatki na realizację zadań oświatowych, w związku
z powyższym to jednostka samorządu terytorialnego powinna właściwie określić wydatki na cele,
o których mowa w wymienionym art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej.

Pragnę poinformować Pana Rzecznika, iż Minister Finansów wystąpił do Ministra Edukacji
Narodowej z prośbą o docelowe uregulowanie kwestii przeznaczania i wydatkowania przez organy
prowadzące szkoły i placówki środków na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż pytania i wątpliwości zawarte w piśmie Pana Rzecznika dotyczą
obszaru oświaty i wychowania, dla których właściwy jest Minister Edukacji Narodowej.
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