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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/142 – Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz 
wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83948 
z  10 września 2013 r. oraz nr 87980 z 22 października 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 213-214) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 1, 32-065 Krzeszowice (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Czesław Bartl, Burmistrz Gminy Krzeszowice 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 sposób finansowania i rozliczania środków 
przekazanych z budżetu Gminy Krzeszowice na działalność przedszkoli publicznych 
i niepublicznych oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tym zakresie, w latach 
2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli2). 

 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 
– prawidłowe ustalenie zasad przyznawania i przekazywania środków budżetowych dla 

przedszkoli publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem nieprawidłowości opisanej 
poniżej), 

– terminowe i rzetelne rozliczenie środków budżetowych przekazanych przedszkolom, 
– prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze przyznawania 

i przekazywania oraz rozliczania środków budżetowych. 
W trakcie kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość, która nie miała wpływu na realizację 
kontrolowanych zadań. Dotyczyła ona postanowienia zawartego w uchwale nr XIII/73/2007 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r. w zakresie zasad zwrotu 
i wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które 
wykraczały poza zakres upoważnienia określony w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty3. Do dnia zakończenia kontroli nie wystąpił jednak przypadek 
wstrzymania części dotacji na tych zasadach. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

2 29 listopada 2013 r. 

3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – dalej: „ustawa o systemie oświaty”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli 

W latach 2011-2012 na terenie Gminy funkcjonowało 17 placówek wychowania 
przedszkolnego, z tego: 3 przedszkola publiczne, 4 niepubliczne, jeden niepubliczny punkt 
przedszkolny oraz 9 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 
Według stanu na 30 września 2013 r. funkcjonowało 18 placówek wychowania 
przedszkolnego, z tego: 3 przedszkola publiczne, 4 niepubliczne, jeden niepubliczny punkt 
przedszkolny oraz 10 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach. 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym4 w tych placówkach zwiększyła się 
z 974 w roku szkolnym 2011/2012 do 1 072 w roku 2013/2014, tj. o 10,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Poniesione przez Gminę w badanym okresie, tj. 2011 r. do 30 września 2013 r., wydatki 
budżetowe na działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosły ogółem 
15 751,4 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 5 575,1 tys. zł5 (95,6% planowanych wydatków na 
funkcjonowanie tych placówek), w 2012 r. – 5 819,8 tys. zł6 (98,0% planowanych wydatków) 
i w 2013 r. (do dnia 30 września 2013 r.) – 4 356,5 tys. zł7 (69,0% planowanych wydatków). 

Przedszkola publiczne wykorzystały środki budżetowe w wysokości 12 206,6 tys. zł8 (87,1% 
planu), a przedszkola niepubliczne – 3 544,8 tys. zł9 (87,0%). 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

1.1. Przyznawanie i przekazywanie środków 
budżetowych dla przedszkoli publicznych 

1.1.1. Zasady planowania wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy 
określało zarządzenie nr 226/2010 Burmistrza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie procedury 
przygotowania projektu budżetu Gminy Krzeszowice i wieloletniej prognozy finansowej. 

W kolejnych latach budżetowych wielkość niezbędnych środków na funkcjonowanie 
publicznych przedszkoli oszacowywano na podstawie składanych wniosków do projektu 
budżetu Gminy w formie propozycji (w warunkach porównywalnych do budżetu roku 
poprzedniego). Było to zgodne z § 2 ww. zarządzenia. 

Kwoty planowanych wydatków budżetowych określone w uchwałach budżetowych: na rok 
201210 odpowiadały potrzebom przedszkoli zgłoszonym przez dyrektorów tych placówek – 
w zakresie realizacji zadań budżetowych, natomiast  na lata 2011 r. i 2013 r.11 tym 
potrzebom nie odpowiadały.  

Przyjęcie w budżecie Gminy na lata 2011 r. i 2013 r. niższych kwot planowanych wydatków, 
niż zaproponowanych przez dyrektorów przedszkoli, wynikało z weryfikacji złożonych 
propozycji do budżetu w zakresie dostosowania ich do możliwości finansowych Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15, 18-32) 

                                                      
4 Według stanu na 30.09.2011 r. i 30.09.2013 r. (dane z systemu informacji oświatowej). 

5 Nie przewidziano wydatków majątkowych. 

6 W tym wydatki majątkowe – 503,0 tys. zł (dot. przedszkoli publicznych). 

7 Nie przewidziano wydatków majątkowych. 

8 Z tego: w 2011 r. – 4 380,7 tys. zł, w 2012 r. – 4 615,1 tys. zł i w 2013 r. – 3 210,7 tys. zł. 

9 Z tego: w 2011 r. – 1 331,1 tys. zł, w 2012 r. – 1 344,9 tys. zł i w 2013 r. – 1 242,7 tys. zł. 

10 Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzeszowice na 
rok 2012. 

11 Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzeszowice na rok 
2011, uchwała nr XXVI/283/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzeszowice na rok 2013. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.1.2. Specyfika roku szkolnego (inna niż roku budżetowego) – zdaniem Burmistrza Gminy 
– utrudniała planowanie wydatków przedszkoli publicznych, gdyż ze względu na różne 
liczby wychowanków przedszkoli, które są podstawą kalkulacji, musi odbywać się 
w odniesieniu do dwóch okresów, tj. od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia 
roku budżetowego. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17) 

1.1.3. Obowiązujące w Gminie zasady dotyczące przekazywania przedszkolom publicznym 
środków na wydatki budżetowe określano na podstawie przeliczenia planów finansowych 
poszczególnych jednostek w wysokości 1/13 na każdy miesiąc, a w miesiącu wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2/13 planu finansowego. Z uwagi na 
konieczność zachowania płynności finansowej Gminy występowały odstępstwa od tych 
naliczeń. Co miesiąc zbierane były informacje telefoniczne o wysokości środków na 
zaangażowanie wydatków w poszczególnych jednostkach, np. w razie prowadzenia 
remontu placówki, kierownik jednostki występuje z wnioskiem o zwiększenie środków 
finansowych na dany miesiąc. 

W zakresie przestrzegania ww. zasad badaniem objęto w każdym roku trzy losowo wybrane 
miesiące12. Stwierdzono, że przekazywanie środków na wydatki budżetowe przedszkolom 
publicznym odbywało się w dwóch transzach na początku i pod koniec każdego miesiąca, 
co było zgodne z przyjętymi zasadami. 

(dowód: akta kontroli str. 51-117) 

1.1.4. Kwota przyznanej Gminie na 2013 r. dotacji celowej z budżetu państwa, o której 
mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego), wyniosła 420,2 tys. zł13. 

Wysokość tej dotacji odpowiadała iloczynowi kwoty miesięcznej 103,50 zł (w 2013 r. od 
1 września cztery miesiące 414 zł)14, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania 
przedszkolnego na obszarze Gminy (1 015 dzieci), ustalonej na podstawie danych systemu 
informacji oświatowej według stanu na 30 września 2012 r., co było zgodne z art. 14d ust. 3 
i 4 tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 215-221) 

1.1.5. Otrzymane do 8 listopada 2013 r. środki dotacji w wysokości 210,1 tys. zł15 stanowiły 
50% kwoty przyznanej na 2013 r. i zostały  przeznaczone na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. na: 

 wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę (27,3 tys. zł – rozdz. 80103 § 4010); 

 zwiększenie wynagrodzeń związane z rozszerzeniem oferty o naukę języka 
angielskiego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę (170,0 tys. zł – rozdz. 80104 
§ 4010); 

 punkty przedszkolne – dotacja (12,8 tys. zł – rozdz. 80106 § 2540)16. 
(dowód: akta kontroli str. 220-223) 

1.1.6. W związku z dotacją przyznaną na 2013 r., o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty, Burmistrz zwiększył w tym roku plany finansowe przedszkoli 
publicznych o planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, tj. na realizację 
dodatkowych zajęć z języka angielskiego o kwotę 170,0 tys. zł, które przed 1 września 
2013 r. były finansowane przez rodziców. Zajęcia te prowadzone są przez już zatrudnionych 
nauczycieli, względnie przez zatrudnionych dodatkowo do nauki języka angielskiego.  
                 (dowód: akta kontroli str. 224-229) 

                                                      
12III,VI i X w 2011 r. ,II, V i XI w 2012 r. oraz IV, VI i VIII w 2013 r. 

13 Umowa nr 67/2013 z dnia 23 września 2013 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim rep. Przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty a Gminą Krzeszowice. 

14 Art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 827). 

15 Z tego: 105,1 tys. zł w dniu 27 września 2013  r. oraz 105,1 tys. zł w dniu 11 października 2013 r. 

16 Gmina złożyła wniosek do Kuratora Oświaty w Krakowie o dokonanie zmian i przeniesienie środków z tego rozdziału do 
rozdziału 80104 z uwagi na fakt, że Gmina nie prowadzi punktu przedszkolnego. 
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1.1.7. W okresie od 1 września 2013 r. przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę 
pobierały od rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym opłatę 1 zł za godzinę 
korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Wysokość tej opłaty była 
zgodna z art. 14 ust. 5a w związku z ust. 5 pkt 1 i ust. 8 tej ustawy. 

Ponadto przedszkola pobierały opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w wysokości 
od 5 zł do 5,50 zł dziennie. 

(dowód: akta kontroli str. 230) 

1.1.8. W przedszkolach publicznych (prowadzonych przez Gminę) w okresie od 1 września 
2013 r. były organizowane zajęcia edukacyjne finansowane z innych środków, niż środki 
budżetowe Gminy (tzw. zajęcia dodatkowe). Były one finansowane przez rodziców, którzy 
zawarli umowy z prowadzącymi zajęcia. Dotyczyło to następujących zajęć: 

 język angielski – 1 godz. tygodniowo dla zaawansowanych dzieci, które uczyły się dwa 
lata (zajęcia opłacane przez rodziców bezpośrednio firmie zewnętrznej prowadzącej te 
zajęcia (umowa zawarta pomiędzy Firmą „Ty i Ja – You and Me” w Krakowie, 
a rodzicami); 

 gimnastyka korekcyjna – 0,5 godz. tygodniowo (umowa zawarta pomiędzy Firmą 
Rehmedica  a rodzicami). 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

1.1.9. Średnie miesięczne koszty organizacji w 2013 r. zajęć dodatkowych dla dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę wynosiły: 

a) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. (zajęcia finansowane przez rodziców): 

 język angielski – od 0,5 tys. zł do 5,8 tys. zł; 

 rytmika – od 1,1 tys. zł do 1,9 tys. zł); 

 taniec – od 1,2 tys. zł do 3,2 tys. zł; 
ww. przedziały wynikają z wymiaru prowadzonych zajęć w trzech przedszkolach. 

 
b) w okresie od 1 września 2013 r.: 

 język angielski – 0,6 tys. zł miesięcznie na każde z dwóch przedszkoli 
samorządowych – w Tenczynku i Woli Filipowskiej (zajęcia finansowane przez 
Gminę), a także finansowane przez rodziców – 30 zł na dziecko miesięcznie, dla 
dzieci zaawansowanych (dwa lata nauki); 

 gimnastyka korekcyjna – 17,50 zł/ dziecko miesięcznie (zajęcia finansowane przez 
rodziców). 

c) od 18 listopada 2013 r. wprowadzono język angielski w Przedszkolu Samorządowym  
w Krzeszowicach (zajęcia finansowane przez Gminę).  

(dowód: akta kontroli str. 231-232) 

1.1.10. Kwota przyznanej Gminie na 2013 r. dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty (420,2 tys. zł), zrekompensuje utracone przez Gminę w okresie od 
1 września do 31 grudnia 2013 r. dochody w związku z ustawowym ograniczeniem 
wysokości opłat ponoszonych do tej pory przez rodziców dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, która wynosiłaby 189,0 tys. zł.  Gminie ograniczono od 1 września 2013 r. 
pobieranie opłat przez przedszkola publiczne z 2,70 zł za godzinę do 1 zł za godzinę ponad 
czas realizacji podstawy programowej. Kwota ogółem opłat ponoszonych przez rodziców za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego ww. okresie, za czas przekraczający wymiar 
zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 o systemie oświaty17 wyniesie 70 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 233) 

1.1.11. Rada Gminy do dnia zakończenia kontroli (29 listopada 2013 r.) nie podjęła uchwały 
na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 
1 września 2013 r., w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 

                                                      
17 Patrz przypis 12. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw18 obowiązujące uchwały zachowują moc nie dłużej niż 
do 31 sierpnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 

1.1.12. W ocenie Burmistrza w Gminie wystąpiły trudności związane z wejściem w życie 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw. Dotyczyły one wątpliwości  interpretacyjnych tych przepisów, które po 
szkoleniu i informacjach MEN zostały wyjaśnione. Problemem była również organizacja 
zajęć dodatkowych, w tym z języka angielskiego. Przyjęto rozwiązanie polegające na 
wprowadzeniu zajęć dodatkowych z tego języka przez nauczycieli przedszkoli 
posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 234-237) 

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

1.2. Przyznawanie i przekazywanie środków 
budżetowych dla przedszkoli niepublicznych 

1.2.1. Wysokość dotacji planowanych w uchwałach budżetowych (na lata 2011, 2012 
i 2013) przeznaczonych na dofinansowanie zadań niepublicznych przedszkoli w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki19 określano m.in. na podstawie informacji o planowanej 
liczbie uczniów w danym przedszkolu. 

Powyższe informacje były przekazywane Burmistrzowi przez uprawnione podmioty 
(prowadzące niepubliczne przedszkola) w terminie do 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Planowana 
liczba uczniów ogółem podana w tych informacjach wynosiła odpowiednio: w 2010 r. – 297, 
w 2011 r. – 389 i w 2012 r. – 526 (podawane były maksymalne liczby uczniów, którzy mogli 
być przyjęci do przedszkola). 

(dowód: akta kontroli str. 35-50) 

1.2.2. Według wyjaśnień Burmistrza specyfika roku szkolnego (rozpoczęcie 1 września) niż 
roku budżetowego – utrudniała planowanie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie 
działalności niepublicznych przedszkoli. Planowanie to musi odbywać się w odniesieniu do 
dwóch okresów roku budżetowego, tj. od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia, 
co znacznie wydłuża jego proces i nakład pracy w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17) 

1.2.3. W badanym okresie w Gminie obowiązywał tryb udzielania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych, ustalony – na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – 
w następujących uchwałach Rady Miejskiej (dalej uchwały Rady Miejskiej o dotacji): 

 nr XIII/73/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół, zakładanych 
i prowadzonych na terenie Gminy Krzeszowice przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego i ministrowie (obowiązuje od 10 grudnia 2007 r.). Regulacje 
zawarte w § 7 ust. 2  tej uchwały w zakresie zasad zwrotu i wstrzymania wypłaty 
kolejnych części dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wykraczają poza zakres 
upoważnienia określony w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Nie było podstawy 
do ustalenia, że:  

 kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej w nadmiernej wysokości potrącona 
będzie z raty dotacji na kolejny miesiąc, 

                                                      
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 827. 

19 Rozdział 80104 „Przedszkola” § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

 nieprzedłożenie Burmistrzowi informacji miesięcznej stanowi podstawę do 
wstrzymania wypłaty kolejnej transzy dotacji. 

 nr XXVI/193/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/73/2007 
Rady Miejskiej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół, zakładanych 
i prowadzonych na terenie Gminy Krzeszowice przez inne podmioty niż jednostki 
samorządu terytorialnego i ministrowie (obowiązuje od 26 grudnia 2008 r.). 

W uchwałach uwzględniono podstawę obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny 
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty. 

Przyjęta w ww. uchwałach stawka procentowa dotacji wyniosła 75% wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych ustalonych w budżecie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-13, 242-244) 

Powyższe uchwały, jako akty prawa miejscowego, opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.20 

(dowód: akta kontroli str. 6, 11) 

1.2.4. Uchwały dotyczące trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, zgodnie z art. 90 ust. 2 
w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym21. Organ ten nie 
podejmował rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do otrzymanych uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 118-119) 

1.2.5. Badaniem w zakresie prawidłowości ustalenia kwot dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych na dofinansowanie ich działalności objęto lata 2011-2013. 

W podstawie obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych uwzględniono wszystkie 
ustalone w budżecie Gminy wydatki ponoszone w trzech przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę, tj. wydatki działu 801, w rozdziałach: 80104, 80146, 80195 
oraz działu 852 w rozdziale 85295. 

Stwierdzono, że wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych określona w uchwałach 
budżetowych (na lata 2011, 2012 i 2013) ustalona została prawidłowo, tj. zgodnie z art. 90 
ust. 2b ustawy o systemie oświaty i w przeliczeniu na jednego ucznia niepublicznego 
przedszkola wyniosła 75% ustalonych w budżecie Gminy na dany rok wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Wysokość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom na uczniów 
niepełnosprawnych (ogółem 2), w przeliczeniu na jednego ucznia, zgodnie z art. 90 ust. 2b 
ww. ustawy odpowiadała kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 145-158, 165-168) 

1.2.6. W okresie objętym  kontrolą nie dokonywano zmian uchwał budżetowych na lata 
2011-2013 dotyczących wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. 

W związku z powyższym nie aktualizowano wysokości stawek dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli.  

(dowód: akta kontroli str. 159-164) 

1.2.7. W zakresie prawidłowości przekazywania środków budżetowych niepublicznym 
przedszkolom badaniem objęto dotacje w łącznej wysokości 2 652,6 tys. zł, przekazane 
3 przedszkolom w latach 2011-2013 (do dnia 31 sierpnia 2013 r.)22 

                                                      
20 Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.  

21 Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm. 

22 W 2011 r. – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (311,2 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole 
Językowe „Akademia  Małych Tygrysków” w Krzeszowicach (290,4 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” 
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Objęte badaniem dotacje przekazywane były terminowo uprawnionym podmiotom na 
podstawie prawidłowych wniosków (miesięcznych informacji), sporządzonych przez te 
podmioty. Było to zgodne z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 169-186) 

1.2.8. W okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski (miesięczne informacje) o przekazanie 
dotacji, złożone przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola zostały przez 
Burmistrza przyjęte. 

(dowód: akta kontroli str. 186) 

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli regulacje zawarte w § 7 ust. 2 uchwały nr XIII/73/2007 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r. w zakresie zasad zwrotu 
i wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wykraczają 
poza zakres upoważnienia określony w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Nie było 
podstawy do ustalenia, że:  

 kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej w nadmiernej wysokości potrącona będzie 
z raty dotacji na kolejny miesiąc, 

 nieprzedłożenie Burmistrzowi informacji miesięcznej stanowi podstawę do wstrzymania 
wypłaty kolejnej transzy dotacji. 

Do dnia zakończenia kontroli nie wystąpił jednak przypadek wstrzymania części dotacji na 
tych zasadach. 

Przytoczone rozwiązania zostały zaproponowane przez Burmistrza w projekcie 
przedmiotowej uchwały przedłożonej Radzie Miejskiej w Krzeszowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 242-255) 

W oświadczeniu Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych Urzędu podała, że wskazane 
zapisy w uchwale nie zostały zakwestionowane przez Wydział Prawny i Nadzoru 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Podjęto już jednak prace zmierzające 
do zmiany wadliwych zapisów w tej uchwale.  

 (dowód: akta kontroli str. 256) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przestrzeganie zasad przyznawania 
i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli, mimo stwierdzonej 
nieprawidłowości, polegającej na wadliwym zapisie wstrzymania wypłaty kolejnych części 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych w uchwale nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r. 

 

2. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom 

2.1. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom publicznym 

2.1.1. Przedszkola publiczne terminowo przekazały do Urzędu sprawozdania budżetowe 
Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Objęte badaniem w tym zakresie 
sprawozdania za 2011 r., 2012 r. oraz 10 miesięcy 2013 r. złożono Burmistrzowi 

                                                                                                                                       
w Krzeszowicach (269,1 tys. zł), w 2012 r. – Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (355,6 tys. zł), 
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach (277,8 tys. zł), Niepubliczne 
Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach (344,1 tys. zł) i w 2013 r. (do dnia 31 sierpnia 2013 r.) – Przedszkole 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (280,3 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia  Małych 
Tygrysków” w Krzeszowicach (245,8 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach (278,3 tys. zł). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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odpowiednio w dniach 31 stycznia 2012 r., 31 stycznia 2013 r. oraz miesięczne za 2013 r. 
odpowiednio do 10 każdego miesiąca następującego po okresie rozliczenia, tj. w terminach 
określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej23. 

(dowód: akta kontroli str. 120-141, 239) 

2.1.2. Sprawozdania Rb-28S były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym przez 
pracowników Referatu Księgowości Budżetowej Urzędu24. Było to zgodne z § 9 ust. 3 ww. 
rozporządzenia. 

Pracownicy ww. Referatu nie korzystali z uprawnienia do kontrolowania merytorycznej 
prawidłowości złożonych sprawozdań (§ 9 ust. 4 rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 144) 

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

2.2. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom niepublicznym 

2.2.1. Obowiązujące w okresie objętym badaniem uchwały Rady Miejskiej dotyczące trybu 
rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania (opisane w punkcie 1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) nie 
naruszały przepisów art. 90 ust. 3d-3g i ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

W uchwałach tych uwzględniono zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu 
wykorzystania dotacji oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, co było zgodne z art. 90 ust. 4 
ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 6-13) 

2.2.2. Uchwały dotyczące trybu rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (opisane w pkt 1.2.3. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego) przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, 
która nie podejmowała rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do otrzymanych uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 118-119) 

2.2.3. Uchwały Rady Miejskiej o dotacji określały tryb rozliczania udzielonej dotacji 
przedszkolom, w tym terminu i sposobu jej rozliczania. 

W zakresie przestrzegania terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu Gminy badaniem 
objęto dotacje w łącznej wysokości 1 803,8 tys. zł, udzielone trzem przedszkolom w latach 
201125 i 201226. 

Rozliczeń dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom dokonywano prawidłowo 
i terminowo, tj. zgodnie postanowieniami powyższych uchwał27. 

(dowód: akta kontroli str. 185-194, 240-241) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
23 Dz. U. Nr 20, poz. 103. 

24 W regulaminie organizacyjnym Urzędu określono dla Referatu Księgowości Budżetowej Urzędu obowiązek weryfikacji 
sprawozdań składanych przez jednostki organizacyjne Gminy. W zakresie czynności pracownika tego Referatu przypisano 
taki obowiązek. 

25 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (299,7 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Akademia  Małych Tygrysków” w Krzeszowicach (279,7 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach 
(259,2 tys. zł). 

26 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach (350,9 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Akademia  Małych Tygrysków” w Krzeszowicach (274,5 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” w Krzeszowicach 
(339,8 tys. zł). 

27 W zakresie czynności jednego pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich przypisano obowiązek m. in. prowadzenia spraw 
dot. udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przez Gminę publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie terminowość i rzetelność rozliczania środków 
budżetowych przekazanych przedszkolom. 

 

3. System kontroli zarządczej 

3.1. Zarządzeniem nr 9/2012 Burmistrza Gminy z dnia 3 stycznia 2012 r. ustalono zasady 
organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej ustalono 
w obszarach: 1) środowisko wewnętrzne, 2) cele i zarządzanie ryzykiem, 3) mechanizmy 
kontroli, 4) informacja i komunikacja, 5) monitorowanie i ocena. Kontrola zarządcza 
obejmuje działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. System kontroli zarządczej obejmuje: 

 samokontrolę – wykonywaną przez wszystkich zatrudnionych pracowników Urzędu 
w toku codziennego wykonywania zadań, 

 kontrolę funkcjonalną – wykonywaną przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych oraz innych stanowiskach, biorących udział w realizacji 
określonych zadań, których obowiązki wykonywania tej kontroli, zostały określone 
w zakresach czynności służbowych, 

 kontrolę instytucjonalną – przeprowadzoną przez instytucje zewnętrzne. 

Kontrola zadań związanych z przyznawaniem i przekazywaniem przedszkolom środków 
budżetowych oraz ich rozliczaniem, zostały przypisane pracownikom Urzędu w zakresach 
ich czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 191-200) 

3.2. W Gminie prowadzono audyt wewnętrzny, który nie obejmował zagadnienia 
przyznawania, przekazywania, rozliczania i wykorzystania dotacji przedszkolom publicznym 
i niepublicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 201) 

3.3. W badanym okresie pracownicy Urzędu nie prowadzili kontroli w przedszkolach 
publicznych, natomiast w 2013 r. przeprowadzili  kontrole w czterech przedszkolach 
niepublicznych28. Zakres tych kontroli obejmował wykorzystanie dotacji udzielonej przez 
Gminę w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. W ich wyniku, 
w trzech  przedszkolach nie stwierdzono nieprawidłowości. W Niepublicznym Przedszkolu 
„Tuptusie” w Krzeszowicach stwierdzono natomiast następujące nieprawidłowości: 

 podane konto do obsługi Przedszkola, na które wpływała dotacja Gminy, należało do 
Firmy ZOMAPA w Krzeszowicach, 

 wszystkie faktury i rachunki dotyczące Przedszkola wystawiane były na Firmę 
ZOMAPA, tj. spółkę cywilną prowadzącą Przedszkole a nie na Przedszkole 
i dokumenty te nie zostały opisane. 

W wyniku tej kontroli 5 lipca 2013 r. wydano zalecenia pokontrolne, tj. niezwłoczne 
założenie nowego konta bankowego do wyłącznej obsługi Przedszkola oraz dokładne 
opisywanie wszystkich faktur i rachunków dotyczących realizacji zadań przez Przedszkole, 
które zostały zrealizowane 17 lipca 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 202-206) 

3.4. Realizacja wydatków budżetowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych nie była 
przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W okresie objętym 
kontrolą Urząd nie był również kontrolowany przez inne organy kontroli, w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 207-212) 

 
W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
28 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Małych Tygrysków” w Krzeszowicach, Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” 

w Krzeszowicach, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach, Niepubliczne Przedszkole i Punkt 
Przedszkolny „Zielone Przedszkole” w Nawojowej Górze. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie system kontroli zarządczej w zbadanych 
obszarach. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 
Kontroli29, wnosi o podjęcie działań w celu zmiany wskazanych zapisów w § 7 ust. 2 
uchwały nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r.  

 

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 
 

Kraków, dnia         grudnia 2013 r. 

  
  

Kontroler: 
Andrzej Krawczyk 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 
 
 
 

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

 

                                                      
29 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania NIK o 
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wykorzystania uwag i 
wykonania wniosków 


