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Słowniczek ważniejszych pojęć 
 

 

j.s.t. jednostka samorządu terytorialnego 

ustawa o finansach 
publicznych  

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

ustawa                             
o rachunkowości  

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)  

ustawa o systemie 
oświaty 
ustawa zmieniająca        
z 2009 r. 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, 
poz.458 ze zm.) 

ustawa o swobodzie 
działalności 
gospodarczej 

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) 

  

rozporządzenie 
w sprawie podatkowej 
księgi przychodów              
i rozchodów 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) 
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1. Wprowadzenie 
Temat kontroli: Finansowanie niepublicznych przedszkoli przez gminy 

województwa pomorskiego. 

Numer kontroli: P/11/130. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli – udzielanie i rozliczanie przez gminy dotacji na 

dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli na podstawie przepisów 

ustawy o systemie oświaty, a także sposób ich wykorzystywania nie były dotychczas 

przedmiotem badań NIK. Kontrolę podjęto z inicjatywy NIK. Kontrola poprzedzona 

została kontrolą rozpoznawczą1.  

Celem kontroli była ocena sposobu i efektów finansowania niepublicznych 

przedszkoli ze środków publicznych. 

Główne zagadnienia objęte tematyką kontroli: 

1) ustalanie przez gminy kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

2) udzielanie i rozliczanie dotacji przez gminy, 

3) wykorzystanie i rozliczanie otrzymanych dotacji przez niepubliczne przedszkola, 

4) ocena funkcjonowania kontroli zarządczej. 

Okres objęty kontrol ą: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. 

Czynności kontrolne: kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 

23 września 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r.: w trzech j.s.t. (kontrolę prowadzono 

w trzech urzędach miast i jednej jednostce organizacyjnej miasta) oraz w sześciu 

niepublicznych przedszkolach. Kontrole w j.s.t. prowadzono na podstawie               

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 (dalej: 

„ustawa o NIK”) z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2, 

tj. legalności, rzetelności i gospodarności, zaś w niepublicznych przedszkolach – na 

podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów określonych          

w art. 5 ust. 3 ustawy, tj. legalności i gospodarności. Wykaz skontrolowanych 

jednostek wraz z ocenami został zawarty w załączniku w części 5.1. Informacji.  

                                                 
1 R/11/009 „Finansowanie niepublicznych przedszkoli przez Gminę Pruszcz Gdański”  przeprowadzona 

w: Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Niepublicznym Przedszkolu im. św. Joanny Beretty Molla 
w Straszynie. Szczegółowe informacje o wynikach tej kontroli podano w pkt 4 Informacji 

2  Dz. U. z 2012 r.,  poz. 82 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność kontrolowanych 

jednostek zarówno w zakresie dofinansowywania przez gminy niepublicznych 

przedszkoli, jak i pobierania i wykorzystywania dotacji przez skontrolowane 

przedszkola. Stwierdzone naruszenia miały wpływ na wysokość przekazywanych 

środków, a także na prawidłowość ich rozliczania. 

Kontrolowane urzędy miast3: 

- błędnie wyliczały wysokości stawek dotacji,  

- udzielały dotacji na dzieci nie spełniające ustawowego kryterium wieku, 

- udzielały dotacji na planowaną, a nie faktyczną liczbę uczniów, 

- naruszały postanowienia uchwał organów stanowiących na etapie przyjmowania 

wniosków o dotację oraz przy rozliczaniu dotacji przez niepubliczne przedszkola. 

Przyczyn powyższego stanu należy upatrywać w słabościach zarządzania finansami 

gmin, wynikających z niskiej efektywności systemów kontroli, w tym niepełnego 

osiągnięcia celów kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach 

publicznych. Przyjęte w urzędach rozwiązania organizacyjne były częściowo 

nieadekwatne i nieskuteczne, gdyż nie zapewniły wykrycia stwierdzonych 

nieprawidłowości w toku realizacji zadań przez odpowiedzialnych za to urzędników.  

Kontrolowane przedszkola:  

- pobierały część dotacji nienależnie,  

- pomimo, że część dofinansowania wykorzystywały niezgodne z celami 

określonymi w ustawie o systemie oświaty, gdyż to jednak na ogół zapewniały 

prawidłowe uzyskanie oczekiwanych efektów finansowego wsparcia. 

Przyczyną nieprawidłowości w przedszkolach był m.in. błędny sposób interpretacji 

przepisów prawa w zakresie wykorzystywania środków dotacji.   

                                                 
3 Użyte w Informacji zwroty „urząd miasta” lub „urząd” oznacza skontrolowane gminne jednostki 

organizacyjne: Urząd Miasta Kościerzyna, Urząd Miasta Słupsk, Urząd Miasta Wejherowo i Miejski 
Zespół Placówek Oświatowych w Wejherowie – jednostka organizacyjna gminy realizującej część 
zadań objętych tematyką kontroli   
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2.2. Synteza wyników kontroli 

W trzech objętych kontrolą gminach miejskich: Kościerzynie, Słupsku oraz 

Wejherowie funkcjonowało ogółem 25 niepublicznych przedszkoli, które 

otrzymały dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty 

w łącznej kwocie 13.259 tys. zł. Skontrolowano sześć niepublicznych przedszkoli, 

które otrzymały łącznie 5.375 tys. zł dotacji. Kontrola NIK wykazała w tych 

jednostkach nieprawidłowości w pobieraniu i wykorzystaniu środków dotacji            

w łącznej kwocie 677,4 tys. zł. Stwierdzono również nieprawidłowości związane       

z wyliczeniem przez gminy kwot dotacji na łączną kwotę 5.625,8 tys. zł.    

2.2.1. We wszystkich skontrolowanych urzędach, w różnym zakresie, stwierdzono 

nieprawidłowości, które polegały na: 

a) nieprzyjmowaniu, do podstawy wyliczenia kwoty dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli, wszystkich ustalonych w budżecie wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, co było niezgodne 

z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Łączna kwota zaniżeń 

wyniosła 5.548,4 tys. zł [str.12],  

b) udzielaniu i przekazywaniu środków dotacji (kwota 195,8 tys. zł) na dzieci 

poniżej 2,5 roku, co było niezgodne z art. 14 ustawy o systemie oświaty 

[str.13], 

c) zaniżeniu o kwotę 77,4 tys. zł dotacji w związku z jej przekazaniem na 

planowaną, a nie faktyczną liczbę uczniów, co stanowiło naruszenie       

art. 90 ust. 2b [str.14],  

d) przekazywaniu dotacji w łącznej wysokości 1.769,1 tys. zł na rachunek 

bankowy innego podmiotu, niż przedszkole, co było niezgodnie           

z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty [str.14],  

e) naruszaniu postanowień uchwał organów stanowiących na etapie 

przyjmowania wniosków o dotację oraz rozliczania dotacji przez 

przedszkola [str.15].  

2.2.2. W większości skontrolowanych przedszkoli stwierdzono nieprawidłowości 

dotyczące pobierania i wykorzystywania dotacji: 

a) cztery przedszkola pobrały dotacje (razem: 195,8 tys. zł) na dzieci poniżej 

2,5 roku niespełniające kryterium wieku, o którym mowa w art. 14 ustawy 

o systemie oświaty  [str. 15],  



Ważniejsze wyniki kontroli 

8 

b) w pięciu przedszkolach stwierdzono, że w rozliczeniu zostały 

przedstawione wydatki (481,6 tys. zł), które z dotacji nie mogły być 

pokryte, bowiem sfinansowano nimi zadania inne niż określone                

w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, tj. m.in. dotyczące 

wyżywienia (kwota 293,2 tys. zł) oraz opieki nad dziećmi, które z uwagi 

na wiek nie kwalifikowały się do objęcia wychowaniem przedszkolnym 

(kwota 188,4 tys. zł) [str. 15].  

2.2.3. Gminy w zróżnicowanym zakresie korzystały z uprawnienia, o którym mowa 

w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, do przeprowadzania kontroli 

wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom, a ich efekty 

jedynie częściowo przyczyniały się do wykrywania istotnych 

nieprawidłowości. W żadnym poddanym kontroli urzędzie postęp wdrażania 

systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w art. 68  ustawy o finansach 

publicznych nie był zadawalający. [str.18]. 

2.3. Uwagi końcowe 

Wyniki kontroli wskazują, że dotowanie z publicznych środków działalności 

podmiotów de facto prywatnych niesie za sobą, w przypadku niejasnych (zarówno dla 

kontrolowanych pracowników urzędów jak i osób prowadzących przedszkola), 

przepisów prawa dotyczących np. wyliczania wysokości stawek dotacji, czy sposobu 

wykorzystania dotacji oraz jej ewidencjonowania, szereg zagrożeń w zakresie 

przejrzystości ich rozliczeń. Może to powodować zwiększone ryzyko 

wykorzystywania środków publicznych w sposób nieprawidłowy oraz skutkować 

czerpaniem nieuzasadnionych zysków z realizowania zadań mających charakter 

publiczny i ważne znaczenie społeczne. NIK zwraca również uwagę, że słabości 

w zakresie sprawowanej kontroli zarządczej mogą również zwiększać ryzyko 

powstawania mechanizmów korupcjogennych. 

Praktyka korzystania przez niepubliczne przedszkola z systemu ewidencjonowania 

operacji finansowych jedynie, dla celów podatkowych, na zasadach przewidzianych 

w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzi 

do ryzyka ograniczenia możliwości wiarygodnego poświadczenia prawidłowej 

rozliczalności dotacji. Ww. księga nie jest bowiem księgą rachunkową w rozumieniu 
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ustawy o rachunkowości i nie ujmuje się w niej po stronie przychodowej, w świetle 

obowiązujących przepisów prawa, środków otrzymywanych dotacji.  

3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Regulacje dotyczące tematyki objętej przedmiotem kontroli zawarte są w dwóch 

podstawowych aktach prawnych, tj. w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie 

o finansach publicznych. 

Obowiązek dofinansowania przedszkoli niepublicznych ze środków budżetowych 

gminy nakłada art. 90 ust.1 ustawy o systemie oświaty, jednak warunkiem otrzymania 

dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą takie przedszkole organowi właściwemu 

do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów, nie później niż do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielania dotacji (art. 90 ust. 2b). 

Dotacje przysługują w wysokości gwarantowanej ustawowo, tj. na poziomie 

odpowiadającym co najmniej 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego 

ucznia w przedszkolach publicznych w budżecie danej gminy. 

Definicja wydatków bieżących znajduje się w art. 236 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych. W myśl tego przepisu pod pojęciem wydatków bieżących rozumie się 

wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, tj. z wyłączeniem 

ponoszonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup, objęcie akcji i udziałów 

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ustawa o systemie oświaty 

posługuje się pojęciem wydatki bieżące przy określaniu wysokości dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz przy wykorzystaniu dotacji.  

Art. 223 ustawy o finansach publicznych, umożliwia tworzenie przez rady gmin 

w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty rachunków dochodów i gromadzenia na nich dochodów 

określonych w uchwałach rad gmin.  

W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2009 r., którą dokonano 

w ustawie o systemie oświaty m.in. zmiany w art. 90 poprzez dodanie                           

ust. 3d stanowiącego, że dotacje przeznaczane są na dofinansowanie realizacji zadań 

przedszkola niepublicznego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
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profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków 

bieżących przedszkola.   

Wymienioną wyżej ustawą zmieniającą z 2009 r. wprowadzono ponadto do ustawy 

o systemie oświaty (art. 90 ust. 3e) przepis przyznający organom jednostek samorządu 

terytorialnego zobowiązanym do dotowania niepublicznych przedszkoli prawo kontroli 

prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. 

Jednocześnie osoby upoważnione do przeprowadzenia takiej kontroli uzyskały, 

na podstawie art. 90 ust. 3f ustawy, prawo wstępu do przedszkoli niepublicznych oraz 

wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu 

nauczania. 

Przepisy ustawy o systemie oświaty określają zasady udzielania dotacji, natomiast 

ustalenie trybu ich udzielania oraz rozliczania, jak również trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania jest, w myśl art. 90 ust. 4 ww. ustawy, 

obowiązkiem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uchwały 

podejmowane przez ww. organy w powyższym zakresie powinny uwzględniać w 

szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte 

we wniosku o jej udzielenie oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji, a także termin 

i sposób rozliczenia dotacji. Nie powinny natomiast powtarzać w swej treści 

postanowień wynikających z ustawy oraz modyfikujących określone w ustawie zasady 

udzielania dotacji.  

Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół 

niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

stanowią akty prawa miejscowego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

Uchwały te, w związku z przepisami art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym4. oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych5 podlegają - w ramach działalności 

nadzorczej - ocenie regionalnej izby obrachunkowej. 

Funkcjonująca na gruncie przepisów ustawy o finansach publicznych kontrola 

zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 

                                                 
4 Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. 
5 Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz.557 ze zm. 
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i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy                 

(art. 68 ust. 1 ustawy). Celem jej, w myśl przepisów art. 68 ust.2 ustawy, jest 

zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz 

procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności 

sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego 

postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania 

ryzykiem. Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 

publicznych odpowiada jej kierownik. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy 

zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego 

zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 
Objęte kontrolą gminy przeznaczyły ze swoich budżetów na dofinansowanie 

niepublicznych przedszkoli odpowiednio: 14% w Słupsku, 65,6% w Wejherowie  

i 75,6% w Kościerzynie środków wydatkowanych z budżetów gmin na 

przedszkola.  

W okresie objętym kontrolą stawki dla niepublicznych przedszkoli wzrosły, co 

przełożyło się na ogólny wzrost kwot udzielonych dotacji.  

Tabela 1. Stawki  i kwoty udzielonych dotacji. 
Wyszczególnienie Gmina  

Słupsk 
Gmina 
Wejherowo 

Gmina 
Kościerzyna 

Stawka w 2010 r. (w zł) 575,60 290,00 235,50 

Stawka w 2011 r. (w zł) 611,30 301,00 240,00 
Przyjęty w uchwałach rad gmin procent 
wydatków bieżących w przedszkolu 
publicznym  

100% 75% 75% 

Kwota dotacji łącznie (w tys. zł): 
- w 2010 r. 
- w 2011 r. (do września) 

4.720,2 
2.332,3 
2.387,9 

4.801,7 
2.325,4 
2.476,3 

3.737,1 
2.088,7 
1.648,4 

Źródło: kontrola NIK 

Relacja liczby przedszkoli publicznych do niepublicznych oraz relacja liczby uczniów  

uczęszczających do tych przedszkoli przedstawiała się w sposób zróżnicowany. 

W Słupsku przeważało organizowanie wychowania dzieci w przedszkolach 

publicznych, których było więcej, w dwóch mniejszych gminach: Kościerzynie           

i Wejherowie przeważały przedszkola niepubliczne. 

Tabela 2. Liczba przedszkoli i liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli. 
L.p. Wyszczególnienie Gmina  

Słupsk 
Gmina 
Wejherowo 

Gmina 
Kościerzyna 

1. 
1.1. 
 

Przedszkola publiczne: 
- liczba przedszkoli: 
     w 2010 r. 

 
 

19 

 
 

1 

 
 

1 
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1.2. 

     w 2011 r. 
- liczba uczniów: 

w 2010 r. (razem 2460) 
w 2011 r. (razem 2443)   

18 
 

2.179 
2.134 

1 
 

144 
139 

1 
 

137 
170 

2. 
2.1. 
 

Przedszkola niepubliczne: 
- liczba przedszkoli: 
      w 2010 r. 
      w 2011 r. 

 
 

7 
8 

 
 

7 
10 

 
 

6 
7 

2.2. 
 
. 

- liczba uczniów: 
w 2010 r. (razem 1817) 
w 2011 r. (razem 2314) 

 
415 
745 

 
635 
799 

 
767 
770 

3. 
3.1. 
3.2. 

Łączna liczba uczniów przedszkoli 
w 2010 r. (razem 4277) 

      w 2011 r. (razem 4757) 

 
2594 
2879 

 
779 
938 

 
904 
940 

4. 
 
4.1. 
4.2. 

Udział procentowy uczniów niepublicznych 
przedszkoli w łącznej liczbie uczniów 
uczęszczających do przedszkoli: 

w 2010 r.  
w 2011 r.    

 
 
 

16% 
26% 

 
 
 

82% 
85% 

 
 
 

85% 
82% 

Źródło: ustalenia NIK. 

Przeciętna odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola niepubliczne była 

wyższa niż w przedszkolach publicznych: 

Tabela nr 3. Wysokość opłat w przedszkolach w latach 2010-2011 (w złotych). 
Wyszczególnienie Gmina Słupsk Gmina Wejherowo Gmina 

Kościerzyna 
Odpłatność za świadczenia w przedszkolach 
publicznych 

od 179 do 198 
 

od 47 do 186* 
 

     od 132  
        do 289* 

 
Odpłatność za świadczenia w 
skontrolowanych przedszkolach 
niepublicznych 

od 360 do 520   od 352 do 400      od 307  
        do 350** 

*  w zależności od liczby godzin przebywania dziecka w przedszkolu 
** kwota wyliczona przez NIK dla celów porównawczych (z uwzględnieniem kosztów wyżywienia) 
Źródło: ustalenia NIK 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Ustalanie stawki dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

Wysokość stawki 

We wszystkich urzędach przyjmowano podstawę ustalania wysokości dotacji  

niezgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, bowiem do wyliczenia 

określonej przez rady gmin stawki procentowej (wynoszącej w dwóch gminach 75%, 

a w jednej 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych) 

nie przyjmowano wszystkich wydatków bieżących ustalonych w budżetach tych j.s.t. 

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

wyłączano niektóre ich kategorie, np. koszty żywności i funkcjonowania kuchni, 

pomimo nie ujmowania środków z wpłat od rodziców (na przykład za wyżywienie 

dzieci) na wyodrębnionych rachunkach dochodów, co umożliwiał art. 223 ustawy 

o finansach publicznych. Wskutek tego nastąpiło zaniżenie (od 21% do 44%), kwot 
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dotacji przysługujących na każdego ucznia, co doprowadziło do przekazania 

nieprawidłowych dotacji o łącznej wartości 5.548,4 tys. zł.  

 W Kościerzynie: do naliczenia nie przyjęto wszystkich, ustalonych w budżecie Miasta 
Kościerzyna na 2010 r.  i 2011 r. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu 
publicznym, wyłączając wydatki w kwocie planowanych wpływów od rodziców. 
Spowodowało to zaniżenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na łączną kwotę 
1.047,6 tys. zł, z tego w 2010 r. – 573,0 tys. zł i w 2011 r. (do 30 września) – 474,6 tys. zł.  

 W Wejherowie: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie w 2010 r. 
do wyliczenia przyjął wykonanie wydatków w 2009 r., zamiast ustalonych w budżecie 
Miasta Wejherowo na 2010 r. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu 
publicznym. Spowodowało to łączne zmniejszenie naliczonej dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli o 1.854,4 tys. zł. W 2011 r. do ustalenia stawki nie przyjęto wszystkich 
ustalonych w budżecie Miasta Wejherowa na 2011 r. wydatków bieżących ponoszonych w 
samorządowym przedszkolu – wyłączono w szczególności wydatki w kwocie planowanych 
wpływów od rodziców m.in. z tytułu wyżywienia. Spowodowało to, że ogólna kwota 
przyznanych dotacji dla niepublicznych przedszkoli była niższa o 1.425,9 tys. zł.  

 W Słupsku: w 2011 r. do podstawy jej wyliczenia przyjęto kwoty ustalonych w budżecie 
Miasta Słupska na 2011 r. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych, ale niezgodnie z ww. przepisem z podstawy tej wyłączono koszty: żywności   
i funkcjonowania kuchni oraz remonty (łącznie 4.073,8 tys. zł). Spowodowało to zaniżenie 
stawki dotacji na 2011 r. o 159,14 zł miesięcznie na jednego ucznia i w konsekwencji 
przekazana przez Urząd w 2011 r. (do września) kwota dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli została zaniżona łącznie o 612,5 tys. zł. 

Aktualizacja stawki 

W Kościerzynie oraz w Wejherowie stawki dotacji nie były aktualizowane, pomimo 

dokonywania przez rady gmin, w trakcie roku budżetowego, zmian w planie 

wydatków bieżących przedszkola publicznego. Zmiany te miały wpływ na wysokość 

przekazywanej przedszkolom dotacji, jednak z uwagi na czasochłonność i złożoność 

kontrolerzy NIK odstąpili od wyliczenia skali tej nieprawidłowości. 

 W Kościerzynie: w 2010 r. kwoty wydatków bieżących uległy zwiększeniu z kwoty 
675,0 tys. zł do kwoty 707,6 tys. zł, a w 2011 r. wydatki bieżące (wg planu finansowego 
Urzędu  z 30 września) miały ulec zmniejszeniu z kwoty 827,7 tys. zł do kwoty 822,8 tys. 
zł, 

 W Wejherowie: zarówno w 2010 r. i 2011 r. (do września) dokonano czterech zmian 
w budżecie gminy w zakresie planu wydatków publicznego przedszkola.   

3.2.2. Udzielanie i rozliczanie dotacji przez gminy 

Udzielanie dotacji na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym  

Wszystkie urzędy przekazywały przedszkolom środki dotacji na dzieci poniżej 2,5 

roku, które nie spełniały kryterium wiekowego wynikającego z art. 14 ustawy            

o systemie oświaty. Sytuacja taka miała miejsce w czterech spośród sześciu 

skontrolowanych przedszkoli, dotyczyła ogółem 63 dzieci i skutkowała wypłatą 

zawyżonego dofinansowania na łączną kwotę 195,8 tys. zł.  
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Stwierdzono przy tym, że dokonujące wpisu do ewidencji placówek niepublicznych 

(prowadzonej przez j.s.t.) organy ewidencyjne w Kościerzynie oraz w Wejherowie nie 

zakwestionowały postanowień zawartych w statutach dwóch przedszkoli 

niepublicznych, w których dopuszczono przyjmowanie dzieci w wieku poniżej 2,5 

roku, i pomimo obowiązku określonego w art. 82 ust 4 i 5 ustawy o systemie oświaty, 

nie wezwały do zmiany statutu. 

 Z budżetu Miasta Kościerzyny przekazano jednemu niepublicznemu przedszkolu dotację 
na 30 dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (będące w grupie „żłobkowej”), zawyżona z tego 
tytułu kwota dotacji wyniosła 55,8 tys. zł w 2010 r. oraz 36,9 tys. zł w 2011 r. (do 30 
września). W wyjaśnieniach Burmistrz Kościerzyny podał, że przedszkole to było jedyną 
placówką w mieście, która świadczy usługi przedszkolne w tej grupie dzieci. Również 
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prowadzenie oddziału 
żłobkowego w niepublicznym przedszkolu, RIO w trybie sprawowanego nadzoru nad 
działalnością gmin stwierdziła jej nieważność. 

 Z budżetu Miasta Wejherowa przekazano dotację, która uwzględniała dzieci w wieku 
poniżej 2,5 roku. Łącznie naliczono, przekazano i rozliczono środki w kwocie ogółem 
74,7 tys. zł (z czego 38,9 tys. zł dotyczyło roku 2011) na 24 dzieci, które nie ukończyły 2,5 
roku, pomimo że daty urodzenia tych dzieci podawane były w miesięcznych informacjach 
o ich liczbie.  

 Z budżetu Miasta Słupsk przekazano dotacje dwóm niepublicznym przedszkolom, 
w łącznej kwocie 28,4 tys. zł, na dziewięcioro dzieci w wieku poniżej 2,5 roku, które ujęte 
były w ogólnej liczbie uczniów, wykazywanej w składanych co miesiąc informacjach, 
stanowiących podstawę obliczania przez Urząd wysokości dotacji.  

Udzielanie dotacji do wysokości planowanej liczby uczniów 

Na terenie Słupska oraz Wejherowa w przypadku trzech przedszkoli doszło do 

udzielenia dotacji ustalonej na podstawie planowanej zamiast, jak wynika                   

z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty faktycznej liczby uczniów. Doprowadziło 

to do zaniżenia dotacji dla ww. przedszkoli na łączną kwotę 77,4 tys. zł. 

 W Słupsku przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola „Miś”, tylko do wysokości 
liczby uczniów zgłoszonej przez osobę prowadzącą (we wniosku o przyznanie dotacji na 
rok 2010), zamiast na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających w tym okresie 
(12 uczniów więcej), wykazanych przez przedszkole w złożonych informacjach o ilości 
uczniów. Stwierdzono, że działanie takie spowodowane było zapisem uchwały w  sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji,  

 W Wejherowie wysokość dotacji udzielana była do kwot wynikających ze stanów 
liczebnych dzieci, określanych we wnioskach o przyznanie dotacji (składanych do dnia 30 
września roku poprzedniego).  

Przekazywanie dotacji na rachunek bankowy podmiotu 

W Słupsku dotacja w kwocie 1.769,1 tys. zł, zamiast na wyodrębniony rachunek 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, została 
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przekazana na rachunek bankowy podmiotu działającego na podstawie przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 Urząd  w Słupsku przekazał dotację w łącznej kwocie 1.769,1 tys. zł Anglojęzycznemu 
Przedszkolu Prywatnemu „Zielona Dolina” na rachunek bankowy, który – jak wykazała 
kontrola NIK – nie był rachunkiem tego przedszkola (takiego bowiem nie utworzono), 
lecz spółki cywilnej „LOGIS” należącej do osób prowadzących ww. przedszkole. 

Rozliczanie dotacji  

W Słupsku oraz w Kościerzynie stwierdzono naruszenia uchwalonego przez rady 

miast trybu udzielania i rozliczania dotacji przy składaniu wniosków o udzielenie (np. 

brak danych o numerze rachunku bankowego osób prowadzących przedszkola) oraz 

przy rozliczaniu dotacji (np. nieterminowość składania dokumentów, błędy formalne).  

W Kościerzynie, z powodu podania błędnej liczby dzieci w przedszkolach oraz 

nieprawidłowego naliczenia zwiększonej dotacji na dzieci niepełnosprawne, 

w rozliczeniu rocznym zaniżono łączną kwotę dotacji w 2010 r. o 49,1 tys. zł.  

 Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola w Słupsku zobowiązane zostały, zgodnie      
z Uchwałą w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, do rozliczania się 
z otrzymanej dotacji na ustalonym formularzu, jednak Wydział Oświaty nie 
przeprowadzał czynności weryfikacji otrzymywanych rozliczeń, pomimo że należało to do 
jego zadań. W szczególności stwierdzono brak działań Urzędu w sytuacji podawania 
przez przedszkola w rozliczeniu kwoty wyższej niż udzielona dotacja i ujmowania 
wydatków sfinansowanych z dotacji dotyczących np. wyżywienia, które nie mogły być nią 
sfinansowane. 

 Jedno przedszkole w Kościerzynie nie złożyło rozliczenia za I półrocze 2010 r., a dwa 
rozliczenie za I i II półrocze 2010 r. złożyło 11 dni po terminie określonym w uchwale 
rady gminy, zaś dwa przedszkola rozliczenia za I półrocze 2010 r. złożyły dopiero           
w 2011 r. (zamiast do 20 lipca 2010 r.); rozliczenia dwóch przedszkoli nie zawierały 
drugiej części formularza, w której umieszczone było oświadczenie potwierdzające, że 
podane dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

Ponadto Skarbnik porządził rozliczenie roczne (udzielonych i należnych dotacji) za 
2010 r., w którym ujęto błędną liczbę dzieci w przedszkolach oraz nieprawidłowo 
naliczono zwiększoną dotację na dzieci niepełnosprawne. Skutkiem ww. błędów było 
zaniżenie łącznej kwoty dotacji w 2010 r. o 49,1 tys. zł. Przyczyną nieprawidłowości był 
brak systemu należytej weryfikacji przygotowywanych dokumentów. 

3.2.3. Wykorzystanie i rozliczanie otrzymanych dotacji przez 
niepubliczne przedszkola 

Dotacja pobrana i wykorzystana przez przedszkola na opiekę nad dziećmi 
poniżej 2,5 roku  

Cztery spośród sześciu skontrolowanych przedszkoli pobrało dotacje w łącznej 

kwocie 195,8 tys. zł i wykorzystało dotacje (ogółem 188,4 tys. zł) na 63 dzieci 

niespełniające kryterium wieku, o którym mowa w art. 14 ustawy o systemie oświaty.  
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 Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Kościerzynie: część dotacji w łącznej kwocie 
188,4 tys. zł (20,1% udzielonej w kontrolowanym okresie dotacji) przeznaczono na 
wynagrodzenia opiekunek dzieci w wieku poniżej 2,5 roku. 

  Niepubliczne Przedszkole „Przygoda” w Wejherowie: z dotacji pokrywało 
wynagrodzenia wszystkich pracowników, wśród których były opiekunki grupy „dzieci 
żłobkowych”, w tym zatrudnione na stanowisku: opiekunka (jedna osoba) i opiekunka-
pielęgniarka (dwie osoby). 

 Przedszkole Muzyczne DO-RE-MI w Słupsku: w informacjach o ilości uczniów 
składanych do Urzędu Miejskiego w Słupsku, stanowiących podstawę wysokości 
otrzymywanych dotacji, wykazywano dzieci (od jednego do czworga) w wieku poniżej 2,5 
roku. Kwota nienależnie otrzymanej dotacji wyniosła 11,2 tys. zł 

 Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne Zielona Dolina w Słupsku: w informacjach o ilości 
uczniów składanych do Urzędu Miejskiego w Słupsku, stanowiących podstawę wysokości 
otrzymywanych dotacji, wykazywano dzieci (od jednego do pięciorga) w wieku poniżej 
2,5 roku. Kwota nienależnie otrzymanej dotacji wyniosła 17,2  tys. zł. 

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na inne wydatki 

W czterech przedszkolach stwierdzono wykorzystanie dotacji (w wysokości ogółem 

293,2 tys. zł) na zadania wykraczające poza zakres kształcenia, wychowania i opieki 

określony w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Z przygotowanych przez 

przedszkola rozliczeń wynikało, że mimo pobierania przez przedszkola opłat za 

wyżywienie, co umożliwiał art. 84a w zw. z art. 67a ustawy o systemie oświaty, ze 

środków otrzymanej dotacji finansowano koszty wyżywienia dzieci oraz koszty 

związane z wynagrodzeniami pracowników kuchni.  

 W Przedszkolu Muzycznym „DO-RE-MI” w Słupsku: wśród skontrolowanych wydatków 
dotyczących 2010 r. kwota 57,9 tys. zł dotyczyła przygotowywania posiłków (śniadań, 
obiadów i usług cateringowych) oraz zakupu artykułów spożywczych.  

  W Anglojęzycznym Przedszkolu Prywatnym „Zielona Dolina” w Słupsku: kontrola 
wykazała, że w rozliczeniu dotacji za 2010 r. Przedszkole ujęło m.in. wydatki w kwocie 
99,6 tys. zł za posiłki i artykuły spożywcze.       

  W Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie: ze 
sporządzonego w trakcie kontroli NIK zestawienia wynikało jednak, że ze środków dotacji 
rozliczono koszty wynagrodzeń - w łącznej kwocie 49,6 tys. zł (tj. 21%) - osób 
zatrudnionych w Przedszkolu jako: kucharka-woźna, intendentka-pomoc wychowawcy 
oraz pielęgniarka-pomoc wychowawcy.   

 Niepubliczne Przedszkole Przygoda w Wejherowie: ze sporządzonego w trakcie kontroli 
zestawienia wynikało, że część dotacji (93,5 tys. zł)  z 2010 r. Przedszkole przeznaczyło 
na pokrycie kosztów wynagrodzeń dwóch kucharek i intendentki.   

Prowadzona ewidencja księgowa 

W świetle art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie niepublicznego 

przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Tymczasem we wszystkich 

sześciu badanych przypadkach prowadzący przedszkola stosowali podatkową księgę 

przychodów i rozchodów właściwą dla podmiotów działających w oparciu o ustawę 
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o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 3 

ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości osoba 

prowadząca przedszkole zapewnia m.in. obsługę finansową, w tym w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

W toku kontroli stwierdzono, że koszty ponoszone przez przedszkola ujmowane były 

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, o której mowa w rozporządzeniu 

w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast dotacje, jako 

przychód zwolniony z opodatkowania, nie były ujmowany w tej księdze.  

 Anglojęzyczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Słupsku: wydatki wskazane jako 
rozliczenie otrzymanej dotacji, ewidencjonowane były poza systemem podatkowym 
w programie komputerowym prowadzonym w formie podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów, 

 w pozostałych przedszkolach prowadzono tylko podatkową księgę przychodów 
i rozchodów. 

Rozliczenie dotacji  

Wszystkie skontrolowane przedszkola przekazały w celu rozliczenia dotacji 

wymagane dokumenty. Dwa z sześciu przedszkoli nie zachowały terminów 

wskazanych w uchwałach rad gmin. Stwierdzono również, że w dwóch przedszkolach 

kwoty ujęte w  rozliczeniach były wyższe od kwot otrzymanych dotacji. 

 Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Wejherowie: niezgodnie z wymogami 
określonymi w tej Uchwale wykazywano w nich: wydatki w wysokości wyższej od 
faktycznie otrzymanej dotacji (o 20,4 tys. zł) oraz jedynie wydatki osobowe, podczas gdy 
ze środków dotacji finansowane były również inne wydatki. 

 Przedszkole Muzyczne „DO-RE-MI” w Słupsku: w rozliczeniu otrzymanej dotacji za 
2010 r. Przedszkole wykazało kwotę 413,0 tys. zł, podczas gdy kwota dotacji przekazanej 
przez Urząd wyniosła 358,6 za 2010 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Słupsku          
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Przedszkole powinno rozliczyć wydatki  
w kwocie otrzymanej z Urzędu dotacji, a nie ogół poniesionych wydatków.  

Z uwagi na nieprowadzenie przez organy prowadzące ksiąg rachunkowych 

w rozumieniu ustawy o rachunkowości6, dotacje nie były ewidencjonowane, 

a kontrola ich rozliczenia opierała się na sporządzonych w trakcie kontroli NIK 

wykazach wydatków przedłożonych do kontroli, wskazanych przez osoby 

prowadzące przedszkola jako sfinansowane z dotacji. Ponadto w jednym przypadku 

nabywcą towarów i usług był podmiot gospodarczy, a nie przedszkole, któremu 

udzielono dotację.  

                                                 

6   Patrz 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
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 Anglojęzyczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Słupsku: przedstawione do rozliczenia 
dowody księgowe w łącznej kwocie 1.758,9 tys. zł stanowiące podstawę rozliczeń dotacji, 
wystawione zostały nie na Przedszkole, lecz na  spółkę cywilną LOGIS. 

3.2.4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej 

W Wejherowie przeprowadzono kontrole wykorzystania udzielonych dotacji we 

wszystkich niepublicznych przedszkolach. W badanym okresie w Słupsku 

przeprowadzono osiem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

w funkcjonujących tam niepublicznych przedszkolach, zaś w Kościerzynie w ogóle 

nie podejmowano kontroli przedszkoli. 

Ustanowione systemy kontroli nie były wystarczające, co prowadziło m.in. do 

słabości w zakresie wykrywania nieprawidłowości w momencie ich powstawania 

dotyczących udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji. Jedynie częściowo 

kierownicy skontrolowanych jednostek sektora finansów publicznych osiągnęli cele 

kontroli zarządczej związane z zapewnienie zgodności działalności z przepisami 

prawa oraz procedurami wewnętrznymi (art. 68 ust. 2 pkt 1), skuteczności                   

i efektywności działania (art. 68 ust. 2 pkt 2), zarządzania ryzykiem                        

(art. 68 ust. 2 pkt 7). 

 W Urzędzie Miasta w Wejherowie nie dokonano identyfikacji ryzyka na stanowisku 
odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przekazywania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Prowadzona weryfikacja 
prawidłowości naliczania i  przekazywania dotacji przedszkolom niepublicznym była 
nieskuteczna. Pracownik odpowiedzialny za weryfikację prawidłowości przekazywanej 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych nie dokonywał sprawdzenia prawidłowości 
naliczenia przez Zespół stawki dotacji a wykonywana przez niego kontrola prawidłowości 
naliczenia dotacji wg miesięcznych informacji o liczbie uczniów była niewystarczająca, 
czego skutkiem było przekazywanie dotacji w nadmiernych wysokościach. 

 W Miejskim Zespole Placówek Oświatowych w Wejherowie poziom ryzyk procesów 
związanych z naliczaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych nie został należycie 
zidentyfikowany przez co nie zapewniono odpowiednich mechanizmów kontroli 
zarządczej, w szczególności przyjęto zbyt niski poziom ryzyka dla popełniania błędów 
przez pracowników jak i dla procesu składania nierzetelnej i niepełnej dokumentacji 
przez przedszkola niepubliczne. Oświadczenie Dyrektora Zespołu o stanie kontroli 
zarządczej w 2010 r., sporządzone było nierzetelnie, gdyż powołano się w nim na 
zdarzenie (audyt Zespołu), które nie miało w tym czasie miejsca. 

 W Urzędzie Miasta  w Słupsku nie wdrożono zarządzania ryzykiem, o którym mowa w art. 
68 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Wydział Oświaty nie weryfikował 
rzetelnie liczby uczniów wykazywanych w składanych przez osoby prowadzące 
przedszkola co miesiąc: informacjach o ilości uczniów oraz rozliczeniach otrzymanych 
dotacji i przyjmował ww. dokumenty. Tymczasem stwierdzono różnice w liczbie uczniów 
od jednego do 16 (w 17 przypadkach), a w 10 przypadkach w ogóle brak było wpisanej 
liczby uczniów w  rozliczanym miesiącu. 

 W Urzędzie Miasta  w Kościerzynie: zadania związane z procesem udzielania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli nie były wyszczególnione i opisane w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu, pracownicy realizujący zadania związane z udzielaniem ww. 
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dotacji  (Skarbnik Miasta i Podinspektor ds. planowania) nie mieli przypisanych tych 
zadań w stanowiskowej karcie pracy i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w sposób 
jasny i przejrzysty, czynności związane z udzielaniem ww. dotacji (sprawdzanie list dzieci, 
rozliczenia dotacji) nie były weryfikowane przez inną osobę, w okresie 2010-2011 (do 30 
listopada) Urząd w niewystarczający sposób monitorował skuteczność kontroli 
zarządczej – m.in. nie przeprowadzał kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 
niepublicznych przedszkolach. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 
kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Dotychczas NIK nie prowadziła kontroli planowej w zakresie dotacji udzielanych 

niepublicznym przedszkolom przez gminy oraz ich wykorzystania przez te 

przedszkola. Kontrole skargowe7 oraz przeprowadzona w 2011 r. przez Delegaturę 

NIK w Gdańsku kontrola rozpoznawcza8 zidentyfikowały problemy polegające m.in.: 

na niewłaściwym ustalaniu kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

nieprawidłowym ich rozliczaniu, a także na niezgodności z przepisami ustawy 

o systemie oświaty postanowień zawartych w uchwale rady gminy w sprawie zasad 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, przekazywania dotacji 

na rachunek bankowy, który nie był rachunkiem niepublicznego przedszkola, a także 

nieprawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania przez niepubliczne 

przedszkole otrzymanych dotacji, jak i sfinansowania wydatków ze środków dotacji. 

Do niniejszej kontroli wybrano trzy gminy, w których funkcjonowało co najmniej 

pięć niepublicznych przedszkoli. Do badań wybrano po dwa przedszkola z tych gmin. 

Przy ich doborze kierowano się m.in. wysokością udzielonej dotacji.   

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte 
po zakończeniu kontroli 

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane bez zastrzeżeń. Wyniki kontroli 

przeprowadzonych w dwóch gminach, jednostce organizacyjnej gminy9 oraz 

w dwóch niepublicznych przedszkolach omówiono na naradach pokontrolnych, w 

których uczestniczyło 29 osób. 

W trakcie kontroli, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, zasięgnięto informacji 

w 29 jednostkach niekontrolowanych, w tym 25 niepublicznych przedszkolach. 

                                                 
7 Kontrola S/05/011 pt. „Finansowanie przez Miasto Łeba przedszkoli niepublicznych” przeprowadzona przez NIK 

Delegaturę w Gdańsku i S/09/015 pt. „Przyznawanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 
terenie Gminy Haczów w latach 2005–2009 (I półrocze)” przeprowadzona przez NIK Delegaturę w Rzeszowie. 

8 Porównaj przypis 1. 
9 Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. 
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Oceny kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski przedstawione zostały 

w 10 wystąpieniach pokontrolnych. Do czterech z nich zgłoszono zastrzeżenia10 (przy 

czym zastrzeżenia od jednej jednostki zostały złożone po terminie), które dotyczyły 

ocen, uwag i wniosków odnoszących się do: 

1) sposobu wyliczenia stawki dotacji na 2010 r. na jednego ucznia w niepublicznym 

przedszkolu, 

2) sposobu wyliczenia stawki dotacji na 2011 r. na jednego ucznia w niepublicznym 

przedszkolu, 

3) braku ustalenia zasad udzielania dotacji placówkom niepublicznym oraz ich 

rozliczania przez Wydział Oświaty Urzędu,  

4) nieprowadzenia ewidencji księgowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

5) przekazywania środków dotacji na rachunek bankowy prowadzony dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą, 

6) przyjęcia nienależnej dotacji na dzieci poniżej 2,5 roku, 

7) prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej w przedszkolu, 

8) dokonywaniu wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówkę. 

Prezes NIK zatwierdził dwie uchwały Komisji Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń. 

W jednym przypadku powołano Komisję Rozstrzygającą w NIK.  

W wystąpieniach pokontrolnych, w których przedstawiono łącznie 44 wnioski, NIK 

postulowała: 

• do j.s.t., m.in. o: 

- podjęcie działań organizacyjnych mających na celu: usprawnienie procesu 

udzielania i rozliczania dotacji, przekazywanie dotacji za faktyczną liczbę dzieci 

wykazywaną w miesięcznych listach obecności, zwiększenie skuteczności 

weryfikacji prawidłowości dotacji przekazywanej dla przedszkoli niepublicznych,  

- ustalanie stawki dotacji w sposób zgodny z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie 

oświaty oraz jej aktualizowanie, 

- podjęcie działań na rzecz rozliczenia części dotacji przekazanej niepublicznym 

przedszkolom w nieprawidłowej wysokości,  

                                                 
10  Dotyczy wystąpienia pokontrolnego do Prezydenta Miasta Słupska, Dyrektora Przedszkola Niepublicznego 

„Przygoda” w Wejherowie oraz do osób prowadzących Przedszkole Muzyczne „DO-RE-MI” w Słupsku (po 
terminie zastrzeżenia złożyło Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne „Zielona Dolina” w Słupsku).  
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- przekazywanie dotacji na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola oraz 

tylko na uczniów spełniających kryteria wieku, określone w art. 14 ust. 1 i 1b 

ustawy o systemie oświaty, 

- wystąpienie z inicjatywą zmiany uchwały, o której mowa w art. 90 ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty, celem ograniczenia ryzyk powstawania w przyszłości 

nieprawidłowości, opisanych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych,    

- dokonanie identyfikacji ryzyka na stanowisku odpowiedzialnym w Urzędzie za 

sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przekazywania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych placówek oświatowych, a także oceny ryzyka na stanowisku 

odpowiedzialnym za prawidłowość naliczania dotacji przedszkolom 

niepublicznym oraz przystąpienie do wprowadzenia na tej podstawie adekwatnych 

mechanizmów kontroli wewnętrznej. 

• do niepublicznych przedszkoli, m.in. o: 

- podjęcie działań zapewniających: rozliczanie ze środków dotacji wyłącznie 

wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną w 

rozumieniu ustawy o systemie oświaty, prawidłowe sporządzanie wniosków o 

udzielenie dotacji i półrocznych rozliczeń dotacji, zgodnie z wymogami 

określonymi uchwałami organów stanowiących gmin, 

- wnioskowanie o dotacje wyłącznie na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz wprowadzenie w tym zakresie 

stosownych zmian w statucie przedszkola, 

- podanie Urzędowi wyodrębnionego rachunku bankowego przedszkola celem 

przekazywania dotacji, 

- rozliczanie dotacji na podstawie dowodów księgowych wystawionych na 

przedszkole, 

- składanie miesięcznych wykazów uczniów w terminie określonym w uchwale 

Rady Miasta oraz ujmowanie w nich uczniów faktycznie uczęszczających do 

przedszkola. 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne prezydenci miast, burmistrz i dyrektor 

jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby prowadzące niepubliczne przedszkola 

poinformowali NIK o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków 

pokontrolnych (otrzymanych do dnia przekazania projektu Informacji), polegających 

m.in. na: 
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• dot. realizacji wniosków kierowanych do gmin i jednostki organizacyjnej gminy 

- wystawieniu zawiadomienia o wszczęciu postępowań w celu wyegzekwowania 

należnej dotacji na rzecz budżetu Miasta oraz skierowaniu do niepublicznego 

przedszkola wezwania do zapłaty, 

- zawieraniu w porozumieniach z przedszkolami na 2012 r. postanowień 

o zmniejszeniu lub zwiększeniu dotacji w ciągu roku w przypadku zmiany 

faktycznej liczby dzieci, 

- podjęciu działań w zakresie zwiększenia skuteczności weryfikacji prawidłowości 

naliczania i wypłacania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które polegać będą 

na utworzeniu nowego wydziału lub zmianie zakresu działania wydziałów już 

istniejących, 

- przeprowadzeniu identyfikacji ryzyka na stanowisku odpowiedzialnym za 

sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przekazywania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych placówek oświatowych (do końca 2012 r.),    

- podjęciu działań w zakresie monitorowania funkcjonowania kontroli zarządczej, 

- aktualizowaniu stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli w przypadku zmian 

w budżecie Miasta wydatków dla przedszkola publicznego, 

- wystąpieniu do Prezydenta Miasta z inicjatywą w sprawie zmiany uchwały, o 

której mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, 

• dot. realizacji wniosków kierowanych do osób prowadzących niepubliczne 

przedszkola 

- prowadzeniu na bieżąco działań zapewniających rozliczanie ze środków dotacji 

wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką, w tym 

profilaktyka społeczną, 

- prowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującym w tym przedmiocie 

przepisami, 

- na składaniu wniosków o udzielenie dotacji zgodnie z wymogami zawartymi 

w uchwałach Rady Miasta Wejherowa oraz miesięcznych wykazów uczniów – 

w wymaganym terminie, 

- dostosowaniu statutu przedszkola do obowiązujących przepisów, 

- składaniu wniosków o dotacje wyłącznie na dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym (złożono stosowne korekty i zwrócono nienależnie pobraną 

dotację), 
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- wystąpieniu do właściwych organów o wydanie indywidualnej interpretacji w celu 

rozwiania wątpliwości co do prawidłowego sposobu prowadzenia rachunkowości 

w niepublicznym przedszkolu prowadzonym przez osobę fizyczną, 

- podjęciu działań zapewniających rozliczenie wydatków do wysokości otrzymanej 

dotacji, wyłącznie na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę 

społeczną w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, 

- dołożeniu starań w celu terminowego i prawidłowego sporządzania wniosków 

i półrocznych rozliczeń dotacji. 

4.3. Finansowe lub sprawozdawcze skutki 
nieprawidłowości  

Finansowe oraz sprawozdawcze rezultaty kontroli wyniosły ogółem 7.967,4 tys. zł 

i związane były z:   

- kwotami nienależnie uzyskanymi - 5.647,3 tys. zł, 

- kwotami wydatkowanymi z naruszeniem prawa – 2.320,1 tys. zł.  

Pozyskane pożytki (korzyści) finansowe w wysokości 36,7 tys. zł związane były ze 

zwrotem do budżetu j.s.t. kwoty nienależnej dotacji udzielonej w 2011 r. 

5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów z listą osób zajmujących 
kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną 
działalność i oceną kontrolowanej działalności    

L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej 

Ocena kontrolowanej 
jednostki  

1 2 3 4 
1. Urząd Miejski w Słupsku Maciej 

Kobyliński 
Pozytywna z 

nieprawidłowościami 
2. Anglojęzyczne Przedszkole Prywatne 

„Zielona Dolina” w Słupsku 
Iwona 

Majkowska 
Monika Głuch 

Negatywna  

3. Przedszkole Muzyczne „Do-Re-Mi” w 
Słupsku 

Dorota 
Gieruszczak 
Bogumiła 
Kaczyńska 

Negatywna  

4. Urząd Miasta Kościerzyna Zdzisław Czucha 
– od 8.12.2010 r. 

Marcin 
Modrzejewski – 
do 7.12.2010 r.  

Negatywna  

5. Prywatne Przedszkole „Montessori” 
w Kościerzynie 

Mirosława 
Cybula 

Pozytywna z 
nieprawidłowościami 
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6. Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w 
Kościerzynie 

Iwona Łanek Negatywna  

7. Urząd Miejski w Wejherowie Krzysztof 
Hildebrandt 

Pozytywna z 
nieprawidłowościami 

8. Miejski Zespół Placówek Oświatowych w 
Wejherowie 

Dorota Popiołek Negatywna  

9. Przedszkole Niepubliczne „Przygoda” w 
Wejherowie 

Alicja Ratajczak Negatywna  

10. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne 
Przedszkole” w Wejherowie 

Renata Kowalik Negatywna   

5.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.). 

5.3. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Minister Edukacji Narodowej.  

2. Minister Finansów. 

3. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. 

4. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

5. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. 

6. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


