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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

 

 

Okres objęty kontrolą 

P/14/81 – Program rządowy Wyprawka szkolna i jego realizacja na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 
 
Od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, a w zakresie 
planowania środków, ustalania kryteriów udzielania pomocy oraz analizy sytuacji 
materialnej rodzin uprawnionych do wsparcia, także rok 2011. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Karol Pokora, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 90159 z dnia 21 lutego 2014 r.  
2. Arkadiusz Pawlik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 90162 z dnia 3 marca 2014 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie (Urząd). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Michał Cichocki, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. 
[dowód: akta kontroli str. 5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w zakresie realizacji programu rządowego Wyprawka szkolna 
(program). 

Ocenę pozytywną uzasadnia: 

− prowadzenie działań informacyjnych dotyczących realizacji programu; 
− podejmowanie działań mających na celu poszerzenie kręgu odbiorców 

programu; 
− terminowe przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach (Kuratorium) 

szacunkowych i ostatecznych danych o liczbie uczniów mogących skorzystać 
z programu; 

− wnioskowanie i przekazywanie szkołom środków w ramach programu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

− rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji programu; 
− pełna realizacja pomocy zaplanowanej w ramach programu. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− nierzetelnym sporządzaniu, przekazywanych do Kuratorium, zestawień o liczbie 
uczniów uprawnionych do objęcia programem; 

− wykorzystaniu dotacji udzielonej z budżetu państwa na zakup podręczników 
szkolnych w kwocie 3.489,91 zł niezgodnie z przeznaczeniem. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność informacyjna dotycząca możliwości 
korzystania przez uprawnionych z dofinansowania na 
zakup podręczników 

Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. i 2013 r. – „Wyprawka szkolna” został 
wprowadzony na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty1 uchwałą Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. 
 i uchwałą Nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. Program stanowił 
załącznik odpowiednio do ww. uchwał z 2012 r. i 2013 r. Warunki dofinansowania 
zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”  
w 2012 r. i 2013 r. określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podręczników2 (dalej: rozporządzenie z 2012 r.) oraz rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych3 
(dalej: rozporządzenie z 2013 r.). Program przewidywał udzielenie pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników określonym grupom uczniów 
rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/20134 i 2013/20145. Dofinansowanie 
do zakupu podręczników przysługiwało ze względu na jedno z poniższych kryteriów: 
− uczniom spełniającym kryterium dochodowe6, gdy dochód netto na jedną osobę  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał w 2012 r. 
– 351 zł netto, a w 2013 r. – 456 zł7 netto; 

− uczniom klas pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia pochodzących z rodzin, w których dochód8 na jedną osobę 
w rodzinie nie przekraczał w 2012 r. – 504 zł netto, a w roku 2013 – 539 zł netto; 

− uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dalej: 
kryterium pozadochodowe), w przypadkach m.in. bezrobocia, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej, wynikających z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

− uczniom niepełnosprawnym9, dla których podstawą do skorzystania z pomocy 
było orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

                                                      
1 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
2 Dz. U. z 2012 r. poz. 706. 
3 Dz. U. z 2013 r. poz. 818. 
4 W klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
klasie I szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego  
i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły 
baletowej. 
5 W klasach I-III lub V szkoły podstawowej, klasach I-III lub V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 
stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego i technikum, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie V 
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego, klasie II lub VIII 
ogólnokształcącej szkoły baletowej. 
6 O którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 182 ze zm.). 
7 Z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia. 
8 O którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1456). 
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1.1. Do wykonywania zadań związanych z realizacją programu wyznaczono 
w Urzędzie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Wydział)10.  

[dowód: akta kontroli str. 210-219]  

W Urzędzie odbyły się 7 maja 2012 r. i 4 czerwca 2013 r. spotkania informacyjne 
dotyczące realizacji programu w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014. Brali 
w nich udział przedstawiciele 12 szkół, dla których organem prowadzącym była 
gmina Końskie11 oraz sześciu szkół, dla których organem prowadzącym był powiat 
konecki12. W ich trakcie omawiano założenia programu, w szczególności 
podkreślono, którzy uczniowie byli uprawnieni do dofinansowania zakupu 
podręczników szkolnych.  

[dowód: akta kontroli str. 7-8] 

Do udziału w tych spotkaniach nie zaproszono dyrektorów szkół prowadzonych 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego13.  

[dowód: akta kontroli str. 195] 

Krystyna Milczarek, Naczelnik Wydziału, wyjaśniła: Pomimo iż program realizowany 
jest od kilku lat nie zdarzyło się, aby dyrektorzy tych placówek wykazywali 
jakiekolwiek nim zainteresowanie. Z pewnością posiadali wiedzę o tym programie, 
choćby z odpowiednich komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Nie podejmowałam działań mających na celu 
ustalenie z jakich powodów nie są oni zainteresowani tym programem. 

 [dowód: akta kontroli str. 235] 

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczono w dniach 19 czerwca 2012 r. i 5 lipca 
2013 r. informacje o realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013 i kolejnym oraz 
stosowne wzory wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników 
szkolnych. W informacjach podano m.in. zarówno terminy składania wniosków przez 
rodziców do dyrektorów szkół (odpowiednio 6 września 2012 r. i 10 września  
2013 r.) oraz terminy przekazywania do Urzędu przez dyrektorów list uczniów 
uprawnionych do skorzystania z programu (odpowiednio: 7 września 2012 r.  
i 12 września 2013 r.). We wzorach wniosków wskazano m.in. grupy uczniów 
uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników. Wnioski nie opisywały 
katalogu przypadków dających możliwość ubiegania się o pomoc w ramach 
kryterium pozadochodowego.  

[dowód: akta kontroli str. 9-18]  

                                                                                                                                       
9 W roku 2012 słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej. W roku 2013 dodatkowo niepełnosprawni umysłowo  
w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
10 Na podstawie zarządzenia nr 242/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 września 
2012 r. w sprawie nadania wewnętrznych organizacji niektórym komórkom organizacyjnym 
w Urzędzie. 
11 Szkoła Podstawowa (SP) nr 1 w Końskich, SP nr 2 w Końskich, Gimnazjum nr 1 w Końskich, 
Gimnazjum nr 2 w Końskich, SP w Dziebałtowie, SP w Kopaninach, SP w Modliszewicach, Zespół 
Placówek Oświatowych, (ZPO) w Kazanowie, ZPO w Nieświniu, ZPO w Pomykowie, Zespół Szkół 
(ZS) w Rogowie, ZS w Stadnickiej Woli 
12 I Liceum Ogólnokształcące (LO) w Końskich, II LO w Końskich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
(ZSP) nr 1 w Końskich, ZSP nr 2 w Końskich, ZSP nr 3 w Końskich, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Baryczy.  
13 Niepubliczne Gimnazjum w Końskich, Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Młodzieży  
w Końskich, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Końskich, Prywatna Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa w Końskich, Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Końskich, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa „Uniwerek” w Końskich. 
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W ramach działalności informacyjnej w zakresie możliwości korzystania przez 
uprawnionych z dofinansowania na zakup podręczników, Wydział nie przekazywał 
dyrektorom szkół pism w tym zakresie. 
Naczelnik Wydziału wyjaśniła m.in.: Program realizowany jest już od kilku lat. W tym 
czasie wypracowany został schemat prowadzenia działalności informacyjnej, który 
w mojej ocenie jest skuteczny. (…) w Urzędzie organizowane są spotkania 
z udziałem dyrektorów szkół (…). Poza tym zamieszczane są stosowane ogłoszenia 
na stronach internetowych Urzędu (…). Pracownicy Wydziału są w kontakcie 
telefonicznym z dyrektorami szkół. (…)  

[dowód: akta kontroli str. 235] 

Informacji o możliwości dofinansowania zakupu podręczników nie przekazywano do 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich (MGOPS). W roku 
szkolnym 2012/2013 przekazano informację do wszystkich gimnazjów o możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów, którzy będą 
kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.  

[dowód: akta kontroli str. 8,19] 

1.2. Wzory wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników 
szkolnych na rok szkolny 2012/2013 oraz kolejny przesłano pocztą elektroniczną do 
szkół, których przedstawiciele brali udział w spotkaniach informacyjnych w maju 
2012 r. i czerwcu 2013 r. 

[dowód: akta kontroli str. 762-763] 

Krystyna Milczarek podała m.in.: W trakcie realizacji programu (…) sporadycznie 
(…) miały miejsce zapytania od rodziców uczniów dotyczące (…) możliwości 
skorzystania z pomocy poza kryterium dochodowym. Pytanie te były formułowane  
w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej. Odpowiedzi udzielali pracownicy 
Wydziału (…). Gmina Końskie nie kierowała pisemnych zapytań w kwestiach 
dotyczących programu do Kuratorium lub MEN. Zdarzały się pojedyncze przypadki 
prowadzenia rozmów telefonicznych z pracownikami Kuratorium, których celem było 
wyjaśnienie wątpliwości przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji programu.  

[dowód: akta kontroli str. 7] 

W okresie objętym kontrolą do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nie wpływały 
skargi dotyczące badanej tematyki.  

[dowód: akta kontroli str. 185] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK, we wzorach wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup 
podręczników w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014 nie sprecyzowano  
w sposób jasny i przystępny, którym uczniom przysługuje dofinansowanie na 
podstawie kryterium pozadochodowego.  

NIK zwraca również uwagę, że kierowanie zaproszeń na spotkania informacyjne 
dot. programu także do dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne, 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego mogłoby przyczynić się do 
zwiększenia liczby uczniów korzystających z Programu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Działania związane z wnioskowaniem o środki na 
dofinansowanie zakupu podręczników 

2.1 W Urzędzie nie dokonywano pełnej diagnozy potrzeb w zakresie pomocy 
rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Nie uzyskiwano 
informacji z MGOPS, które mogłyby być przydatne przy określaniu liczby 
uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu.  

 [dowód: akta kontroli str. 236] 

Krystyna Milczarek wyjaśniła: Gmina nie zwracała się do Starostwa Powiatowego 
w Końskich o udzielenie informacji o szacunkowej liczbie uczniów uczęszczających 
do szkół, dla których organem prowadzącym był powiat konecki, a uprawnionych do 
otrzymania pomocy w ramach programu. Szacunkową liczbę uczniów, którzy mogą 
ubiegać się o wsparcie w ramach programu pozyskiwaliśmy bezpośrednio od 
dyrektorów szkół.  

[dowód: akta kontroli str. 199] 

2.2. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z 2012 r. i § 7 ust. 1 rozporządzenia z 2013 
r. Urząd informował dyrektorów szkół o liczbie uczniów zakwalifikowanych do 
otrzymania pomocy oraz o podziale środków na dofinansowanie zakupu 
podręczników14. 

 [dowód: akta kontroli str. 8, 250] 

2.3. Kuratorium określiło formę i terminy składania wstępnych danych o liczbie 
uczniów uprawnionych do objęcia programem w województwie świętokrzyskim 
 – 11 maja 2012 r. i 31 lipca 2012 r. (dla ponownej weryfikacji danych) dla programu  
w 2012 r. i 14 czerwca 2013 r. dla programu realizowanego w 2013 r. ostateczne 
zapotrzebowania należało złożyć w 2012 r. i 2013 r. do dnia 13 września. 
Zapotrzebowania wstępne i ostateczne zostały terminowo i w wymaganej formie 
przekazane przez Urząd. Sporządzono je na podstawie list uprawnionych uczniów 
przekazanych przez dyrektorów szkół.  

[dowód: akta kontroli str. 46-171, 238-249] 

W dniu 20 września 2012 r. świętokrzyski kurator oświaty, mając na uwadze apel 
podsekretarza stanu w MEN, przekazał Burmistrzowi prośbę o podjęcie działań 
mających na celu zwiększenie odbioru programu przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Po przekazaniu do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
przez Urząd ww. informacji, w uzgodnieniu z dyrektorami czterech15 szkół 
ponadgimnazjalnych, które zgłosiły uczniów do dofinansowania, dokonano korekty 
na liście uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i ostateczną tabelę 
przesłano do Kuratorium w dniu 25 września 2012 r. Dodatkowo zgłoszono  
12 uczniów uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego. 

 [dowód: akta kontroli str. 97-171, 238-249] 

Wojewoda świętokrzyski środki na realizację programu przekazał gminie w dniu 
27 sierpnia 2012 r. w wysokości 115.942 zł oraz w dniach 25 września  
i 23 października 2013 r. w wysokościach odpowiednio: 115.122 zł i 54.162 zł. 
Powyższe kwoty dotacji odpowiadały złożonym zapotrzebowaniom.  

[dowód: akta kontroli str. 244,249,250] 

                                                      
14 Informacje te przekazywano telefonicznie po otrzymaniu sporządzonych przez dyrektorów szkół list 
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy oraz stwierdzeniu, że łączna liczba uczniów 
uwzględnionych do przyznania pomocy poza kryterium dochodowym nie przekracza progu 5% 
ogólnej liczby uczniów. 
15 Były to następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
,nr 2 i nr 3. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W przekazanym do Kuratorium zestawieniu wstępnym o liczbie uczniów 
uprawnionych do objęcia programem w roku szkolnym 2013/2014 podano, iż: 
• liczba uczniów, którzy otrzymają dofinansowanie poza kryterium dochodowym 
 - 68; 
• liczba uczniów uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego - 336; 
• liczba uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uprawnionych do 
podręcznika tylko do kształcenia ogólnego – 5, 
podczas gdy z danych przesłanych przez dyrektorów odpowiednich szkół wynikało, 
że liczby te winny wynosić odpowiednio: 83, 349 i 6. 
Nierzetelne sporządzenie zestawienia wstępnego (zaniżenie liczby uprawnionych 
uczniów o 29) skutkowało przekazaniem ministrowi edukacji narodowej przez 
wojewodę świętokrzyskiego błędnych wstępnych danych o liczbie uczniów 
uprawnionych do objęcia programem. 

2. W zestawieniu ostatecznym o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia 
programem złożonym w dniu 25 września 2012 r. wykazano: 12 uczniów w klasach 
IV szkoły podstawowej poza kryterium dochodowym, 1 ucznia w klasach I szkół 
ponadgimnazjalnych poza kryterium dochodowym, szacowaną liczbę 44 uczniów  
w klasach II szkoły podstawowej uprawnionych na podstawie kryterium 
dochodowego, szacowaną liczbę 46 uczniów w klasach III szkoły podstawowej 
uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego, szacowaną liczbę 44 uczniów 
w klasach IV szkoły podstawowej uprawnionych na podstawie kryterium 
dochodowego, 8 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w klasach IV-VI 
szkoły podstawowej oraz nie wykazano żadnego ucznia z orzeczeniem  
o niepełnosprawności w szkołach ponadgimnazjalnych. Tymczasem dane te winny 
wynosić odpowiednio: 13, 0, 45, 45, 37, 14, 1. 
Nierzetelne sporządzenie zestawienia ostatecznego skutkowało przekazaniem do 
Kuratorium błędnych informacji o liczbie uprawnionych uczniów w poszczególnych 
klasach, jednakże nie miało to wpływu na podaną łączną liczbę uczniów i tym 
samym na kwotę otrzymanej przez gminę dotacji. 
Odpowiedzialność za nierzetelne sporządzanie zapotrzebowań ponoszą: Katarzyna 
Skalska, zatrudniona w Wydziale na stanowisku pomocy administracyjnej, która 
sporządzała przedmiotowe zapotrzebowania oraz Krystyna Milczarek, Naczelnik 
Wydziału, z tytułu braku właściwego nadzoru.  

 [dowód: akta kontroli str. 70-96, 197-202, 226-229, 240-241] 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

3. Procedury i działania związane z wypłatą pomocy 
uprawnionym uczniom 

W Urzędzie nie opracowano regulaminu udzielania pomocy rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 [dowód: akta kontroli str. 224] 

Odnosząc się do kwestii możliwości przyjęcia wniosku o przyznanie dofinansowania 
na zakup podręczników na innych drukach niż opracowane przez Urząd Krystyna 
Milczarek podała m.in.: Akty prawne związane z realizacją programu nie nakładają 
na gminę obowiązku opracowania jednolitego druku wniosku, a zatem rodzice mogli 
złożyć wniosek w dowolnej (…) formie (…). W badanym okresie nie mieliśmy 
informacji ze szkół o zaistnieniu takiej sytuacji. (…)  

[dowód: akta kontroli str. 198] 
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Gmina zawarła w sierpniu 2012 r. i wrześniu 2013 r. porozumienia dotyczące 
realizacji programu z sześcioma szkołami, dla których organem prowadzącym był 
powiat konecki. Ustalono w nich m.in., iż gmina, po przedłożeniu przez szkołę list 
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, przekaże odpowiednie środki na jej 
rachunek bankowy, z kolei placówka oświaty zwróci rodzicom (prawnym opiekunom, 
rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników. W przypadku szkół, dla których 
organem prowadzącym była gmina, środki przekazywano na podstawie list uczniów 
uprawnionych. Środki dotacji gmina przekazała szkołom w dniach 20 września 
2012 r. oraz 14 października (I transza) i 14 listopada 2013 r. (II transza). Były to 
terminy umożliwiające zwrot poniesionych kosztów rodzicom. Dofinansowanie 
przekazano zgodnie z wysokością kwot określonych w rozporządzeniach z 2012  
i 2013 r., a procent liczby uczniów, którym przyznano dofinansowanie poza 
kryterium dochodowym nie przekroczył progu 5%, określonego w ww. 
rozporządzeniach, i wyniósł odpowiednio 1,96% w roku szkolnym 2012/2013 oraz 
2,09% w kolejnym roku szkolnym. W roku szkolnym 2012/2013 udzielono wsparcia 
343 uczniom wydatkując na program 77.462,35 zł, z tego 42.981,15 zł (55%) 
stanowiło dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół prowadzonych 
przez gminę. W roku szkolnym 2013/2014 pomocą objęto 458 uczniów,  
a wydatkowane kwoty stanowiły odpowiednio 128.926,22 zł i 64.901,68 zł (50%). 
Niewykorzystana kwota dotacji przez szkoły, których organem prowadzącym był 
powiat konecki wyniosła 1.836,80 zł w roku szkolnym 2012/2013 oraz 39.214,46 zł 
w roku 2013/2014.  

[dowód: akta kontroli str. 32-45, 250-256] 
Gmina rzetelnie rozliczyła dotacje. Zwrotu niewykorzystanych kwot dokonano 3 i 29 
października 2012 r. (odpowiednio 36.364 zł i 2.115,65 zł) oraz 6 grudnia 2013 r. 
(40.357,78 zł). Terminowo przekazano stosowne sprawozdania z realizacji 
programu do Kuratorium.  

[dowód: akta kontroli str. 250, 255-256, 381-383] 
Większość niewykorzystanej dotacji w roku szkolnym 2013/2014 przez szkoły, dla 
których organem prowadzącym był powiat konecki, tj. 32.852,18 zł dotyczyła 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (SOSW). Jednak 15.917 
zł z tej kwoty to wynik braku podręczników do kształcenia specjalnego 
(przeprowadzono rozeznanie na rynku podręczników aż w 10 wydawnictwach). Jak 
zeznał Jan Słuszniak, dyrektor SOSW, w przypadku uczniów z upośledzeniem 
lekkim pomimo kwoty 770 zł lub 607 zł, za którą moglibyśmy kupić podręczniki do 
kształcenia specjalnego to można było wykorzystać tylko kwotę 192,50 zł, 308 zł 
bądź 303,50 zł wynikającą z § 4 ust. 2 odpowiednio pkt 1 (8 uczniów), pkt 2  
(10 uczniów) i pkt 3 (22 uczniów) rozporządzenia. 

[dowód: akta kontroli str. 256-258] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

4. Podejmowane działania w celu dokonywania oceny 
osiągania założonych celów programu  

Urząd nie monitorował wykorzystania otrzymanych środków i prawidłowości 
realizacji zadań związanych z programem, gdyż jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału, 
obowiązek prowadzenia tego rodzaju działań nie wynika z przepisów prawa.  

[dowód: akta kontroli str. 207] 

Nie zdarzały się przypadki, aby uprawnieni do korzystania ze środków programu 
rozliczali zakup podręczników w ramach stypendium szkolnego. Wszyscy uczniowie, 
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dla których zaplanowano pomoc, skorzystali z dofinansowania (w obu latach 
szkolnych objętych kontrolą). 
W roku szkolnym 2012/2013 wydatkowano na realizację programu kwotę 77.462,35 
zł, z której skorzystało 343 uczniów, z tego: 
− 260 uczniów (76%) uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego 

(58.827,41 zł – 76%); 
− 38 uczniów (11%) uprawnionych poza kryterium dochodowym  

(7.222,84 zł – 9%); 
− 45 uczniów (13%) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  

(11.412,10 zł – 15%). 
W roku szkolnym 2013/2014 wydatkowano na realizację programu kwotę 
128.926,22 zł, z której skorzystało 458 uczniów, z tego: 
− 296 uczniów (65%) uprawnionych na podstawie kryterium dochodowego 

(81.153,60 zł – 63%); 
− 39 uczniów (9%) uprawnionych poza kryterium dochodowym (11.195 zł – 9%); 
− 123 uczniów (27%) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 

(36.577,62 zł – 28%). 
Procentowy wskaźnik uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach realizacji 
programu w stosunku do liczby wszystkich uczniów w klasach uprawnionych do 
wsparcia wyniósł w roku szkolnym 2012/2013: 

− dla uczniów klas I SP – 20, 
− dla uczniów klas II-IV SP – 18, 
− dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych -11, 

a w roku szkolnym 2013/2014 adekwatnie: 25,2016,12. 
[dowód: akta kontroli str. 208, 240, 244-245, 249, 252-256, 381-383] 

  
W Urzędzie nie dokonywano szczegółowych analiz udzielonej pomocy w ramach 
programu. Odnosząc się do braku analiz dotyczących zwrotu tak dużej kwoty dotacji 
w roku szkolnym 2013/2014 Burmistrz wyjaśnił m.in. duża kwota zwrotu 39 214,46 
to środki niewykorzystane przez szkoły dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Końskie. Akty prawne związane z realizacją wyprawki szkolnej nie nakładały 
na gminę obowiązku prowadzenia analiz wysokości ich wykorzystania. Naszym 
zadaniem było przekazanie i rozliczenie środków zgodnie z dokumentacją złożoną 
przez dyrektorów określoną w stosownym rozporządzeniu. Uwzględniając zaistniały 
stan rzeczy, w przyszłości spróbujemy podjąć w realizacji tego zadania ściślejszą 
współpracę z organem prowadzącym tych szkół, aby zgodnie z przysługującym mu 
prawem oświatowym monitorował wykorzystanie przyznanych środków.  

[dowód: akta kontroli str. 259, 260] 
W okresie objętym kontrolą naczelnik Wydziału zweryfikowała dokumentację 
zgromadzoną w trakcie realizacji programu w czterech szkołach17. W stosunku do 
dyrektorów tych placówek nie sformułowano wniosków lub zaleceń. 

 [dowód: akta kontroli str. 181-184] 

Z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18 z trzech szkół (ZSP nr 1 w Końskich, 
ZSP nr 2 w Końskich oraz ZSP nr 3 w Końskich) wynikało, iż w roku szkolnym 
2012/2013 dofinansowano zakup 17 podręczników niebędących podręcznikami do 
kształcenia ogólnego (596,36 zł), natomiast w kolejnym – 77 (2.890,55 zł).  

[dowód: akta kontroli str. 262- 319, 322-378] 

                                                      
16 Dla uczniów klas II,III i V SP. 
17 W roku szkolnym 2012/2013 w SP w Dziebałtowie, SP nr 1 w Końskich, ZSP nr 3 w Końskich, 
a w kolejnym w II LO w Końskich.  
18 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
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Urząd nie weryfikował składanych w szkołach dowodów zakupu podręczników. 
 [dowód: akta kontroli str. 320] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Część dotacji udzielonej na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 
programu w kwocie 596,36 w 2012 r. i 2.890,55 zł w 2013 r. została wykorzystana 
przez ZSP nr 1, 2 i 3 w Końskich niezgodnie z przeznaczeniem.  
W roku szkolnym 2012/2013 udzielono pomocy 44 wnioskodawcom (rodzicom 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych). W 14 przypadkach (31,8%) stwierdzono, iż 
dofinansowaniem objęto nie tylko podręczniki do kształcenia ogólnego, ale także 
podręczniki do kształcenia zawodowego, tablice matematyczne, atlasy oraz inne 
materiały pomocnicze, niestanowiące integralnej części podręcznika 
dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty  
i wychowania. Łączna kwota nienależnie udzielonego dofinansowania w roku 
szkolnym 2012/2013 wyniosła 596,36 zł (0,8% wydatkowanej kwoty dotacji). W roku 
szkolnym 2013/2014 na 44 złożone wnioski, powyższą nieprawidłowość stwierdzono 
w 33 przypadkach, co skutkowało nienależnie udzielonym dofinansowaniem  
w łącznej wysokości 2.890,55 zł (2,3% wydatkowanej kwoty dotacji). 

 [dowód: akta kontroli str. 262-319, 322-378] 

2. Pracownicy Urzędu nie weryfikowali składanych w szkołach dowodów zakupu 
podręczników.  
Krystyna Milczarek wyjaśniła: Rozporządzenia z 2012 r. oraz z 2013 r. nie nakładają 
na gminę obowiązku weryfikowania wniosków o dofinansowanie oraz załączonych 
do nich dowodów zakupu podręczników – jest to obowiązek i kompetencja dyrektora 
szkoły do której uczęszcza uczeń. Gmina nie posiada żadnych narzędzi prawnych 
umożliwiających jej kontrolowanie zadań realizowanych przez dyrektorów szkół dla 
których nie jest organem prowadzącym. 

[dowód: akta kontroli str. 320] 
Weryfikując dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji programu w roku szkolnym 
2012/2013 w ZSP nr 3 Naczelnik Wydziału nie zwróciła uwagi na dofinansowanie 
zakupu pięciu podręczników niebędących podręcznikami do kształcenia ogólnego. 
Krystyna Milczarek wyjaśniła: Dokonana za zgodą dyrektora ZSP nr 3 w Końskich 
w roku szkolnym 2012/13 weryfikacja dokumentów (sporządzono notatkę służbową) 
miała na celu pozyskanie informacji, czy liczba i rodzaj wniosków jest zgodny z listą 
uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy złożoną do gminy przez dyrektora 
szkoły oraz czy do wniosków załączono określone w przedmiotowych 
rozporządzeniach dokumenty weryfikujące uprawnienia do korzystania z programu 
i potwierdzające zakup podręczników do rozliczonych kwot. Przeprowadzona 
weryfikacja nie obejmowała merytorycznej analizy załączonych faktur (paragonów), 
dlatego nie zwróciliśmy uwagi na nieprawidłowość zakupu wskazanych pięciu 
podręczników. 

 [dowód: akta kontroli str. 320] 
Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia z 2012 r. i § 9 ust. 5 rozporządzenia z 2013 r. 
burmistrz zwraca koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
specjalnego, w przypadku szkół nieprowadzonych przez gminę, po przedłożeniu 
dowodu zakupu. W celu ustalenia należnego dofinansowania i jego wypłaty, 
niezbędne jest zweryfikowanie przedłożonego dowodu zakupu. Weryfikacja przez 
pracowników Urzędu składanych w szkołach dowodów zakupu podręczników 
pozwoliłaby na uniknięcie sytuacji wykorzystania dotacji niezgodnie  
z przeznaczeniem.  
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Zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 r.19, udzielone dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnioskuje o: 

1. Dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej na realizację Programu niezgodnie 
z przeznaczeniem w kwocie 3.486,91 zł, wraz z odsetkami. 

2. Podjęcie działań, w przypadku uchwalenia na kolejne lata rządowego 
programu „Wyprawka szkolna”, mających na celu:  

− przekazywanie rzetelnych danych o liczbie uczniów uprawnionych do 
objęcia wsparciem w ramach ww. programu, 

− przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji dowodów zakupu podręczników. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kielce, dnia      kwietnia 2014 r. 
Kontrolerzy: Dyrektor 

Najwyższej Izby Kontroli 
Karol Pokora 

starszy inspektor kontroli państwowej   
Delegatury w Kielcach 
Grzegorz Walendzik 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 
 

Arkadiusz Pawlik 
specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................  

Podpis  

 

                                                      
19 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
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