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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 Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87982 
z 25 października 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 (dalej Urząd Miasta). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, sposób 
finansowania i rozliczania środków publicznych przekazanych z budżetu Miasta Nowego 
Sącza na działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych w latach 2011-2013.  
 

Prawidłowo ustalone zostały zasady przyznawania i przekazywania środków budżetowych 
dla przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie Miasta Nowego Sącza 
(Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Gmina lub Miasto). Środki budżetowe były 
przekazywane przedszkolom terminowo i rzetelnie rozliczane. System kontroli zarządczej 
obejmował obszar przyznawania i przekazywania oraz rozliczania środków budżetowych. 
Nieprawidłowości wykazane przez NIK wynikały ze stosowanej w Urzędzie interpretacji 
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2, w związku z czym nie 
zostały ujawnione w toku kontroli zarządczej. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieuwzględnieniu przy obliczaniu stawek dotacji 
na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym wydatków bieżących dwóch z ośmiu  
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę (jako zadanie Gminy) oraz wydatków 
bieżących na przedszkola publiczne ponoszonych w Urzędzie Miasta. Ponadto stawki te nie 
były aktualizowane po dokonanych w budżecie zmianach wydatków na przedszkola, lecz 
dopiero po zakończeniu roku budżetowego, na podstawie wykonania wydatków 
w wybranych sześciu przedszkolach publicznych. Stanowiło to naruszenie art. 90 ust. 2b 
ustawy o systemie oświaty, w związku z art. 211 ust. 1 oraz art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3. Przyjęty sposób obliczenia dotacji w istotnym 
stopniu spowodował zaniżenie stawek dotacji na jednego ucznia w przedszkolu 
niepublicznym. Szacuje się, że w związku z tymi nieprawidłowościami dotacje dla 
przedszkoli niepublicznych za okres od stycznia 2011 r. do sierpnia 2013 r. zostały zaniżone 
ogółem o 3 219 654 zł.  

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

negatywna.   

2  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – dalej „ustawa o systemie oświaty”. 

3  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli  

W Nowym Sączu, w latach 2011-2013 – według stanu na 30 września – funkcjonowały: 

 przedszkola publiczne – 9 w całym badanym okresie, w których liczba dzieci ogółem 
wynosiła odpowiednio: 664, 680 i 671. Jedno z tych przedszkoli było przedszkolem 
specjalnym4, w którym liczba uczniów w kolejnych latach wynosiła na 30 września: 13, 
14 i 12. Trzy spośród pozostałych 8 przedszkoli prowadziły oddziały integracyjne5;   

 przedszkola niepubliczne, których liczba wzrastała z 17 w 2011 r., do 20 w 2012 r. i 21 
w 2013 r., a liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym odpowiednio wzrastała 
z 1593, do 1800 i 1845; 

 oddziały przedszkolne w 14 szkołach podstawowych publicznych – ich liczba 
zmniejszała się z 41 w 2011 r. do 40 w 2012 r. i 39 w 2013 r., a liczba dzieci w tych 
oddziałach wynosiła odpowiednio: 871, 810 i 830; 

 2 oddziały przedszkolne w 2 szkołach podstawowych niepublicznych – wychowaniem 
przedszkolnych objęto w nich po 46 dzieci w 2011 r. i 2013 r. oraz 43 w 2012 r.; 

 punkty przedszkolne niepubliczne w liczbie: po 3 w 2011 r. i 2012 r. oraz 1 w 2013 r., 
w których liczba dzieci wynosiła odpowiednio: 58, 100 i 20; 

 1 niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego, działający od września 2013 r., 
w którym wychowaniem objęto 65 dzieci.  

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach6 zwiększyła się 
z 3 232 w roku szkolnym 2011/2012 do 3 477 w roku 2013/2014, tj. o 7,6%. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Wydatki budżetowe, poniesione przez Gminę od stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r. na 
działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta, wyniosły ogółem 
52 447,9 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 17 059,4 tys. zł7 (98,1% planowanych wydatków), 
w 2012 r. – 19 897,0 tys. zł8 (99,5%) i w 2013 r. (do dnia 30 września 2013 r.) – 
15 491,5 tys. zł9 (68,8%). 
Na przedszkola publiczne wykorzystano 19 304,6 tys. zł10 środków budżetowych, a na 
przedszkola niepubliczne – 33 143,3 tys. zł11. 

(dowód: akta kontroli str. 5-29)  

1.1 Przyznawanie i przekazywanie środków dla przedszkoli 
publicznych 

1.1.1. Zasady planowania wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy 
określone zostały w uchwale nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z 14 
października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta 
Nowego Sącza. 
Kwoty środków finansowych na funkcjonowanie przedszkoli publicznych w latach 2011 – 
2013 planowane były w kolejnych latach zgodnie z ww. zasadami – szacowano je m.in. na 
podstawie wniosków do projektu budżetu składanych przez poszczególne jednostki 

                                                      
4  Miejskie Przedszkole nr 11 prowadzone jako zadanie powiatu, funkcjonujące w ramach Zespołu Przedszkoli w Nowym 

Sączu. 

5 Miejskie Przedszkole Integracyjne (ogółem 3 oddziały, w tym 2 integracyjne), Miejskie Przedszkole nr 14 (ogółem 5 
oddziałów, w tym 1 integracyjny) i Miejskie Przedszkole nr 20 (ogółem 5 oddziałów, w tym 1 integracyjny). 

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

7 W tym wydatki majątkowe dot. przedszkoli publicznych – 103,3 tys. zł. 

8 Nie realizowano wydatków majątkowych. 

9 W tym wydatki majątkowe w przedszkolach publicznych – 12,2 tys. zł. 

10 Z tego: w 2011 r. – 6 686,5 tys. zł (95,3% planu), w 2012 r. – 7 057,6 tys. zł (98,6%) i w 2013 r. (do 30 września) – 
5 560,4 tys. zł (72,4% planu rocznego wg stanu na 30 września). 

11 Z tego: w 2011 r. – 10 372,8 tys. zł (99,9% planu), w 2012 r. – 12 839,4 tys. zł (99,9%) i w 2013 r. – 9 931,1 tys. zł (66,9% 
planu rocznego, wg stanu na 30 września). 
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organizacyjne, z uwzględnieniem limitu środków przewidywanych na wydatki na 
przedszkola publiczne. Wnioski te zawierały kalkulacje potrzeb w zakresie wydatków.  
Dyrektorzy miejskich przedszkoli wnioskowali pierwotnie o środki w rozdziale 80104 
w kwotach 6 957,3 tys. zł na 2011 r., 7 123,6 tys. zł na 2012 r. i 7 406,6 tys. zł na 2013 r., 
tj. średnio więcej o około 8%, 5% i 4% od przewidywanego wykonania wydatków w roku 
poprzednim. Na podstawie uchwał budżetowych12 przyznano im limity w kwotach 
odpowiednio 6 653,3 tys. zł, 6 777,1 tys. zł i 7 037,8 tys. zł, które były od 4,4% do 4,9% 
mniejsze od wnioskowanych. Wydatki w tym rozdziale na przedszkola publiczne planowane 
były również w Urzędzie Miasta, między innymi na zakup usług remontowych, różne opłaty 
i składki, wydatki inwestycyjne.    

(dowód: akta kontroli str. 30-36)  

Według wyjaśnień Prezydenta Miasta przyjęcie w kolejnych budżetach niższych kwot 
wydatków od zaproponowanych wynikało z weryfikacji zgłoszonych przez dyrektorów 
przedszkoli potrzeb pod względem celowości i zasadności ponoszenia wydatków oraz 
konieczności zbilansowania budżetu Miasta. W przypadkach pojawienia się w trakcie roku 
budżetowego niezbędnych wydatków, dokonywane były stosowne zmiany.  

(dowód: akta kontroli str. 37-39)   

1.1.2. Rytmika roku szkolnego (rozpoczęcie 1 września) inna niż roku budżetowego – 
zdaniem Prezydenta Miasta – nie miała większego wpływu na planowanie wydatków dla 
przedszkoli publicznych, bowiem nie zmieniała się liczba oddziałów, liczba dzieci 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie i nie występowały większe zmiany w ruchu 
kadrowym.   

(dowód: akta kontroli str. 37-38)   

1.1.3. W badanym okresie zasady dotyczące przekazywania przedszkolom publicznym 
środków na wydatki budżetowe nie były określane w odrębnych zarządzeniach. Środki dla 
miejskich przedszkoli przekazywano na podstawie dyspozycji Referatu Budżetu Oświaty – 
do lutego 2013 r. raz w miesiącu w wysokości 1/13 rocznego planu wydatków, z wyjątkiem 
miesiąca wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w którym przekazywano 2/13 
część takiego planu, a od marca 2013 r. według harmonogramów wynikających z wydanego 
30 stycznia 2013 r. przez Prezydenta Miasta zarządzenia wewnętrznego w sprawie 
wprowadzenia polityki oszczędnościowej w budżecie Miasta Nowego Sącza na 2013 rok.  
Badanie przekazywania środków finansowych do przedszkoli miejskich w trzech wybranych 
miesiącach w każdym roku13 wykazało, że środki takie przekazywane były zgodnie 
z przyjętymi zasadami, tj. w pierwszych dniach poszczególnych miesięcy i ewentualne 
niedobory uzupełniano w trzeciej dekadzie miesiąca, a od czasu wprowadzenia zasad 
polityki oszczędnościowej przelewy realizowane były kilka razy (3-5) w miesiącu 
w zapotrzebowanych kwotach. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-43)  

1.1.4. Gminie, na podstawie art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przyznana została 
na 2013 r. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego – w kwocie 1 421,3 tys. zł. 
Wysokość tej dotacji odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej (w 2013 r. – 414 zł)14 oraz liczby 
dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy (3 433 dzieci), 
ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 
września 2012 r., zgodnie z art. 14d ust. 3 i 4 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 175-181)  

1.1.5. Do 11 grudnia 2013 r. Gmina otrzymała całą kwotę dotacji. Środki te zostały 
przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. na: 

                                                      
12  Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na: rok 2011 – uchwała Nr V/42/2011 z dnia 25 stycznia 

2011 r.; rok 2012 – uchwała Nr XXII/200/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.; rok 2013 – uchwała Nr XLI/415/2013 z dnia 29 
stycznia 2013 r.   

13 Październik, listopad i grudzień 2011 r.; styczeń, luty i marzec 2012 r.; czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r.  

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 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty”. 
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 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę (360 tys. zł – dział 801, rozdział 
80103, §§ 4010, 4110 i 4120); 

 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników miejskich przedszkoli 
realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (1 061,3 tys. zł – dział 
801, rozdział 80104, §§ 4010, 4110 i 4120).  

(dowód: akta kontroli str. 182-186, 393-396)  

1.1.6. W związku z przyznaną na 2013 r. dotacją, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty, Prezydent Miasta w okresie od 30 września do 29 listopada 2013 r. 
zwiększył plany finansowe jednostek publicznych realizujących zadania w zakresie 
wychowania przedszkolnego o kwotę 1 421,3 tys. zł. Dyrektorzy wszystkich tych jednostek 
zostali powiadomieni o przyznanych środkach, ich przeznaczeniu na dofinansowanie 
wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego, okresie realizacji zadania i konieczności prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji zadania15. Z tych środków 3,2 tys. zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli 
prowadzących od 14 października 2013 r. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego16 we 
wszystkich miejskich przedszkolach. 

 (dowód: akta kontroli str. 186-205, 397-399) 

1.1.7. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę od 1 września 2013 r. pobierały od 
rodziców lub prawnych opiekunów dzieci opłatę w kwocie 1 zł za korzystanie przez dziecko 
ze świadczeń przedszkola, wykraczających poza podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o których 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 art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 14 ust. 8 ustawy 
o systemie oświaty. 
Ponadto pobierały opłaty w wysokości 4,00 zł, 4,50 zł lub 5,00 zł dziennie z tytułu 
korzystania przez dziecko z wyżywienia w przedszkolu. 

 (dowód: akta kontroli str. 206-218) 

1.1.8. Od 1 września 2013 r. w 5 miejskich przedszkolach17 nie organizowano dla dzieci 
zajęć edukacyjnych finansowanych z innych środków niż środki budżetowe Gminy. 
W pozostałych 3 przedszkolach, po godzinach podstawy programowej, prowadzone były 
zajęcia dodatkowe przez firmy, z którymi umowy zawierali indywidulanie rodzice dzieci lub 
rady rodziców. Dotyczyło to następujących zajęć:  

 język angielski, prowadzony przez Firmę Artist Dębica Angielskie ABC CK w Miejskim 
Przedszkolu nr 14, codziennie przez 3 godziny (od 13.00 do 16.00), dla wszystkich 
dzieci w 3 grupach, w których realizowano pedagogiczne metody M. Montessori18; 

 muzyka i ruch, prowadzone przez Firmę „Nutka” w Miejskim Przedszkolu nr 14 (dla 
wszystkich dzieci, dwa razy w tygodniu po 30 minut, od 13.00 do 14.45), a także 
w Miejskim Przedszkolu nr 1 (dwukrotnie w tygodniu od 13.00 do 13.45, po 30 minut 
dla 5 i 6-latków oraz po 15 minut dla dzieci młodszych, które wyraziły chęć 
uczestniczenia w tych zajęciach); 

 rytmika, prowadzona przez Firmę AGN „Ognisko artystyczne” w Miejskim Przedszkolu 
Integracyjnym dla wszystkich dzieci (dwukrotnie w tygodniu, od 13.00 do 14.00, 
po 30 minut dla starszaków oraz po 15 minut dla maluchów i średniaków); 

 taniec (nowoczesny, towarzyski) – prowadzony przez:  

 Firmę „WirDance” w Miejskim Przedszkolu nr 1 (raz w tygodniu po 30 minut dla 
dzieci 5 i 6-letnich i po 15 minut dla dzieci młodszych, od 13.00 do 13.45), a także 
w Miejskim Przedszkolu nr 14 (raz w tygodniu po 30 minut, od 13.00 do 14.00) – 
dla dzieci, które wyraziły chęć uczestniczenia w tych zajęciach; 

                                                      
15 Pismo z dnia 12 listopada 2013 r. podpisane przez Zastępcę Prezydenta Bożenę Jawor oraz pisma z 13 i 28 listopada 

2013 r. podpisane przez Dyrektora Wydziału Edukacji Józefa Klimka.   

16 Dwóch nauczycieli zatrudnionych z dniem 14.10.2013 r. w wymiarze 9/24 i 9/25 etatu. 

17 Miejskie Przedszkole nr 3, Miejskie Przedszkole nr 7, Miejskie Przedszkole nr 10, Miejskie Przedszkole nr 18, Miejskie 
Przedszkole nr 20.  

18 W tych grupach,  celem uniknięcia zakłóceń w realizacji programu M. Montessori, nie były już prowadzone dodatkowe 
zajęcia z języka angielskiego finansowane przez Miasto (zajęcia takie w Miejskim Przedszkolu nr 14 odbywały się 
w pozostałych 3 grupach, dwa razy w tygodniu: do 15 minut w grupach młodszych i do 30 minut w grupie 5 i 6-latków). 
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 Centrum Tańca „ADEEM” w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym, dla dzieci 
zainteresowanych tańcem towarzyskim (raz w tygodniu po 45 minut, od 14.00 do 
14.45). 

 (dowód: akta kontroli str. 219, 400-406)  

1.1.9. Miesięczne koszty organizacji w 2013 r. zajęć dodatkowych dla dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
wynosiły: 
a) od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. – ogółem około 17,0 tys. zł (opłacone przez 

rodziców dzieci) i w poszczególnych przedszkolach kształtowały się w granicach: 

 język angielski – od 276 zł do 5 100 zł, 

 rytmika – od 55 zł do 1 500 zł, 

 taniec – od 100 zł do 640 zł; 
b) od 1 września 2013 r. – ogółem około 11,5 tys. zł (z tego 1,8 tys. zł opłacane przez 

Gminę i 9,7 tys. zł przez rodziców) i w poszczególnych przedszkolach ponoszone były 
w przedziale: 

 język angielski – od około 140 zł do 546 zł w przypadku finansowania zajęć przez 
Gminę (głównie z dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
częściowo w ramach pobieranej od rodziców dzieci opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 1 zł za godzinę) oraz 5 100 zł w Miejskim Przedszkolu 
nr 14 (zajęcia w oddziałach z programem M. Montessori finansowane przez rodziców 
dzieci),   

 muzyka i ruch/rytmika – od 522 zł do 1 500 zł (zajęcia finansowane przez rodziców 
w trzech przedszkolach wymienionych w punkcie 1.1.8), 

 taniec – od 576 zł do 600 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci w tych 
samych trzech przedszkolach). 

Ponadto w ww. okresach w trzech przedszkolach19, bez dodatkowych kosztów, realizowane 
były zajęcia (między innymi muzyczno-ruchowe, plastyczne, teatralne), które prowadzili 
nauczyciele przedszkola – poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

(dowód: akta kontroli str. 220-221) 

1.1.10. Przyznana Gminie na 2013 r. dotacja, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty (1 421,3 tys. zł), rekompensowała dochody utracone przez Gminę 
w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. w związku z ustawowym ograniczeniem 
wysokości opłat ponoszonych do tej pory przez rodziców dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym, które wynosiłyby około 143,2 tys. zł.  
Opłata pobierana od 1 września 2013 r. od rodzica za każdą rozpoczętą godzinę 
korzystania przez dziecko ze świadczeń miejskiego przedszkola, wykraczającą poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego, była w stosunku do pobieranej 
poprzednio niższa o 1 zł.  
Kwota dochodów z tytułu opłat ponoszonych od 1 września do 31 grudnia 2013 r. przez 
rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
podstawę programową wyniosła około 144,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225)  

1.1.11. Rada Miasta do dnia zakończenia kontroli 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. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązująca uchwała 
Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli 

                                                      
19 Miejskie Przedszkole nr 3 (zajęcia muzyczno-ruchowe, rozwijania kreatywności plastycznej, rozwijania kreatywności 

teatralnej), Miejskie Przedszkole nr 10 (kółko plastyczne, kółko muzyczne, kółko czytelnicze, zajęcia rozwijające mowę 
dzieci 3-4 letnich), Miejskie Przedszkole nr 14 (kółko plastyczne, zespół folklorystyczny, zajęcia teatralne).  
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prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz20 zachowuje moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 222-223) 

1.1.12. W Gminie – według wyjaśnień Prezydenta Miasta – wystąpiły trudności (problemy) 
związane z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyły one przede wszystkim 
wątpliwości związanych z zasadami rozliczenia przyznanej dotacji celowej, pomimo udziału 
pracowników w różnych szkoleniach z tego zakresu. Ponadto w niektórych przedszkolach 
rodzice dzieci wyrazili sprzeciw wobec wprowadzonych przez ustawę zmian, które 
ograniczały ich dzieciom możliwości korzystania z dodatkowych zajęć organizowanych 
wcześniej przez poszczególne rady rodziców.   

(dowód: akta kontroli str. 39) 

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

1.2 Przyznawanie i przekazywanie środków dla przedszkoli 
niepublicznych 

1.2.1. Kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Nowego Sącza, planowane 
w uchwałach budżetowych na 2011 r., 2012 r. i 2013 r.21, określane były między innymi na 
podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów, które podmioty prowadzące lub 
zamierzające prowadzić niepubliczne przedszkola przekazywały Prezydentowi Miasta we 
wnioskach o udzielenie dotacji na ww. lata. Wnioski te składane były w Urzędzie do 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, tj. w terminie określonym w art. 90 
ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Podane w nich planowane liczby uczniów 
w przedszkolach niepublicznych wyniosły łącznie: we wnioskach z 2010 r. – 1 816, z 2011 r. 
– 2 130 i z 2012 r. – 2 212, przy czym trzy placówki planowały zwiększyć liczbę dzieci od 
września 2012 r. o 67 i od września 2013 r. – o 30. 

(dowód: akta kontroli str. 48-50)  

1.2.2. Rytmika roku szkolnego inna niż roku budżetowego – zdaniem Prezydenta Miasta – 
utrudniała planowanie wydatków dla przedszkoli niepublicznych. Planowanie to bowiem 
w roku budżetowym odnoszone jest do dwóch okresów, tj. od stycznia do sierpnia oraz od 
września do grudnia. Na ten drugi okres prowadzący przedszkola niepubliczne zwykle 
planowali przyjęcie większej liczby dzieci, lecz zdarzało się, że takiego naboru nie 
dokonywano.  

(dowód: akta kontroli str. 38)  

1.2.3. Obowiązujący w badanym okresie tryb udzielania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych ustalony był w uchwale Nr LXII/651/2010 Rady Miasta z dnia 30 marca 
2010 r.22, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LII/515/2013 Rady Miasta z dnia 10 
września 2013 r.23, uchwałą Nr LVI/540/2013 Rady Miasta z dnia 29 października 2013 r. 
oraz uchwałą Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2013 r., obowiązującymi 
od 1 września 2013 r.  
Postanowienia tej uchwały dotyczące dotacji dla przedszkoli niepublicznych odnosiły się do 
wszystkich elementów określonych w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i nie 

                                                      
20 Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r., przy czym pismem z 18 lipca 2013 r. 

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza informował dyrektorów miejskich przedszkoli, że w związku z nowelizacją 
ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 r. ustala się opłatę za jedną godzinę korzystania przez dziecko ze 
świadczeń przedszkola wykraczającego poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł, a 
pozostałe ustalenia ww. uchwały … zachowują moc obowiązującą do czasu uchwalenia przez Radę Miasta Nowego Sącza 
znowelizowanej uchwały (nie później niż do 31 sierpnia 2014 r.). 

21 Stany początkowe dotacji dla przedszkoli niepublicznych, przyjęte w uchwałach budżetowych: na 2011 r. – 12 222 420 zł , 
na 2012 r. – 14 006 685 zł, na 2013 r. – 15 523 800 zł. 

22 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego 
Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania (dalej „uchwała w sprawie dotacji”). 

23 Poprzednia zmiana uchwały nr LXII/651/2010 Rady Miasta z dnia 30 marca 2010 r. wprowadzona była uchwałą nr 
XXXIX/399/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., która odnosiła się do dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 
publicznych.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykraczały poza zakres wynikający z tego przepisu. Między innymi stawka dotacji 
przysługującej na każdego ucznia przyjęta została na minimalnym poziomie określonym 
w art. 90 ust. 2b ww. ustawy, tj. równym 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na 
jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości 100% kwoty przewidzianej 
na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto. Uchwałą Rady Miasta z 10 września 2013 r. wprowadzono 
zmianę, według której stawkę dotacji przysługującej na każdego ucznia ustalono 
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
natomiast w uchwale Rady Miasta z 26 listopada 2013 r. postanowiono, że w okresie od 
1 września do 31 grudnia 2013 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na 
każdego ucznia w wysokości równej 80% ustalonych w budżecie wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz 
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie (zapisy dot. dotacji na niepełnosprawnego ucznia 
pozostały bez zmian).   
Uchwały 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 prawnych24. 

(dowód: akta kontroli str. 51-72, 128-129)   

1.2.4. Uchwały dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych przekazywano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie (dalej RIO), 
zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym25 w związku 
z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych26. Kolegium RIO 23 października 2013 r. postanowiło wszcząć 
postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/515/2013 Rady Miasta z dnia 
10 września 2013 r. w części dotyczącej podstawy obliczenia dotacji dla prowadzących 
niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz dotacji na dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju. Rada Miasta uchwałą nr LVI/540/2013 z 29 paździer-
nika 2013 r. dokonała stosownych zmian zakwestionowanych postanowień, w związku 
z czym Kolegium RIO w dniu 6 listopada 2013 r. umorzyło postępowanie.  

(dowód: akta kontroli str. 73-78)  

1.2.5. Dotacje miesięczne na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym na terenie 
Miasta Nowego Sącza ustalone były w wysokości:  

 w 2011 r. – 519,81 zł, w 2012 r. – 593,70 zł, w 2013 r. do sierpnia – 599,32 zł i od 
września – 513,36 zł27 (kwoty stosowane przed rozliczeniem dotacji za dany okres),   

 na wychowanków niepełnosprawnych bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej:  
w 2011 r. – 1 629,75 zł, w 2012 r. – 1 697,59 zł, w 2013 r. – 1 758,57 zł, 

 na wychowanków niepełnosprawnych z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną:  
w 2011 r. – 3 870,66 zł, w 2012 r. – 4 031,77 zł, w 2013 r. – 4 176,61 zł, 

 na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem: w 2011 r. – 342,25 zł.  
Szczegółowym badaniem objęto dotacje na 2012 r. i stwierdzono, że dotacja na jednego 
ucznia w przedszkolu niepublicznym w kwocie 593,70 zł28 ustalona została w wysokości 
75% planu wydatków bieżących odnoszących się do sześciu miejskich przedszkoli29, 
zamiast ogółu takich wydatków planowanych na wszystkie (8) miejskie przedszkola.  

(dowód: akta kontroli str. 79, 81, 83, 85, 86-88, 97, 100-104)  

                                                      
24 Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm. 
25 Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. 
26 Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm. 
27 Stawkę 481,27 zł ustaloną w sierpniu 2013 r. na poziomie 75% wydatków bieżących ponoszonych w 6 przedszkolach 

publicznych, na podstawie uchwały Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z 26.11.2013 r. podwyższono na okres 
od września do grudnia 2013 r. do poziomu 80% wydatków, tj. do kwoty 513,36 zł.  

28 Stawka dotacji ustalona w lutym 2012 r. 
29 Wydatki bieżące z planu finansowego miejskich przedszkoli: nr 1, nr 3, nr 7, nr 10, nr 18 i nr 20, obejmujące rozdział 80104 

Przedszkola i rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – nie były natomiast uwzględniane wydatki bieżące 
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego, Miejskiego Przedszkola nr 14 oraz wydatki bieżące na przedszkola publiczne 
planowane w Urzędzie Miasta w rozdz. 80104. 
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Stawki dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu były ustalone 
w kwotach przewidzianych na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie 
oświaty. W 2012 r. dotacje takie przekazywane były na dwóch uczniów niepełnosprawnych, 
od stycznia do sierpnia, w łącznej kwocie 27 161,44 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 98-100)  

1.2.6. Zmiany zwiększające lub zmniejszające wydatki bieżące w rozdziale 80104, 
określone na podstawie uchwał budżetowych i odnoszące się do przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę, wprowadzone były w badanym okresie:  

 w 2011 r. – 19-krotnie, w wyniku czego plan wydatków bieżących ustalony pierwotnie 
w kwocie 6 804,9 tys. zł zwiększono do 6 828,0 tys. zł, 

 w 2012 r. – 17-krotnie, w wyniku czego plan wydatków zwiększono z 6 829,9 tys. zł do 
7 135,8 tys. zł, 

 w 2013 r. do 31 sierpnia – 4-krotnie, w wyniku czego plan wydatków zmieniono 
z 7 145,8 tys. zł do 7 134,8 tys. zł.  

W żadnym z ww. okresów nie aktualizowano wysokości stawek dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli bezpośrednio po wprowadzonych zmianach budżetu dla przedszkoli. Dopiero 
po zakończeniu roku budżetowego 2011 i 2012, a w 2013 r. po 31 sierpnia (w związku 
z wejściem w życie z dniem 1 września ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty), na 
podstawie zrealizowanych wydatków bieżących i liczby dzieci z września danego roku 
w sześciu przedszkolach publicznych (z pominięciem dwóch przedszkoli oraz wydatków 
bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne w Urzędzie Miasta), ustalano 
„ostateczne” wysokości dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym, według 
których rozliczano dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Skorygowane w ten sposób 
stawki dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym wyniosły za 2011 r. 
561,66 zł30, za 2012 r. – 591,39 zł31, za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. – 641,26 zł32.  
W 2011 r., 2012 r. oraz od stycznia do sierpnia 2013 r. wydatki bieżące na wszystkie 
przedszkola publiczne wyniosły faktycznie odpowiednio 6 583,2 tys. zł, 7 057,6 tys. zł 
i 4 930,2 tys. zł. Stawki miesięczne na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym według 
wydatków faktycznie poniesionych wynosiłyby: za 2011 r. 616,87 zł (o 55,21 zł więcej od 
obliczonej przez Urząd), za 2012 r. – 650,59 zł (o 59,20 zł więcej od obliczonej przez Urząd) 
oraz za miesiące od stycznia do sierpnia 2013 r. – 694,00 zł (o 52,74 zł więcej od obliczonej 
przez Urząd), a dotacje dla przedszkoli niepublicznych byłyby w stosunku do przekazanych 
wyższe odpowiednio o kwoty: 974 340 zł33, 1 203 714 zł34 i 795 793 zł35, tj. łącznie 
o 2 973 847 zł. 
Niektóre przedszkola niepubliczne36 w grudniu 2012 r. oraz lutym, maju i sierpniu 2013 r. 
żądały informacji o sposobie ustalania stawek dotacji oraz dokumentów stanowiących 
podstawę ich obliczenia. Po przekazaniu im takich danych nie kwestionowały 
przedstawionych im wyjaśnień dotyczących naliczenia dotacji przez Urząd.   

(dowód: akta kontroli str. 80, 82, 90-92, 97, 407-410, 424-426)  

1.2.7. Badanie przekazywania w latach 2011-2013 (do 31 sierpnia) przez Urząd dotacji 
w łącznej kwocie 7 023,5 tys. zł (w tym 221,9 tys. zł wyrównania za 2010 r. i 2011 r.) dla 
trzech losowo wybranych przedszkoli niepublicznych37 wykazało, że dotacje na dany rok 

                                                      
30 Kwota większa  o 41,85 zł od stawki stosowanej w ciągu 2011 r. - 24 lutego 2012 r. przekazano przedszkolom 

niepublicznym wyrównanie dotacji za 2011 r. w łącznej kwocie 739 088,61 zł. 
31 Stawka ustalona w styczniu 2013 r. na podstawie Rb-28S na dzień 31.12.2012 r., niższa od stosowanej w ciągu 2012 r. 

o 2,31 zł – pismami z 23 stycznia 2013 r. poinformowano przedszkola niepubliczne o korekcie stawki a pismami z 8 maja 
2013 r. zwrócono się o zwrot „nadebranej” dotacji w łącznej kwocie 46 969,23 zł.  

32 Kwota większa o 41,94 zł od stosowanej w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. – 12 grudnia 2013 r. przekazano 
przedszkolom publicznym wyrównanie dotacji w łącznej kwocie 632 832,66 zł. 

33 55,21 zł x 17 648 (suma liczby dzieci z poszczególnych miesięcy 2011 r. według rozliczenia za 2011 r. ). 
34 59,20 zł x 20 333 (suma liczby dzieci z poszczególnych miesięcy 2012 r. według rozliczenia za 2012 r.). 
35 52,74 zł x 15 089 (suma liczby dzieci od stycznia do sierpnia 2013 r., według rozliczenia za I-VIII 2013 r.). 
36 Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” , Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”, Niepubliczne Przedszkole „Danapis”, 

Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”, Niepubliczne Domowe Przedszkole, Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne, 
Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Ochronka” – działające poprzez jednego pełnomocnika. 

37 Niepubliczne Przedszkole  "Amelka", któremu przekazano: w 2011 r. 281,1 tys. zł, w 2012 r. – 289,0 tys. zł, od stycznia do 
sierpnia 2013 r. – 166,6 tys. zł; Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego "Ochronka"", któremu 
przekazano odpowiednio: 688,5 tys. zł, 998,7 tys. zł i 681,4 tys. zł;   Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń", 
któremu przekazano odpowiednio:1 220,5 tys. zł, 1 633,3 tys. zł i 1 064,4 tys. zł.  
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przelewane były na rachunki bankowe tych placówek w 12 częściach, przeważnie w drugiej 
dekadzie każdego miesiąca, zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty. Kwoty 
dotacji były adekwatne do liczby uczniów według stanu na 5 dzień miesiąca, wskazanych 
w comiesięcznych informacjach przedstawianych przez prowadzących przedszkola 
niepubliczne na odpowiednich formularzach i w terminie wyznaczonym w uchwale 
w sprawie dotacji, przy czym w styczniu dotacje przekazywano w kwotach według stawek 
z poprzedniego roku a wyrównanie przesyłano wraz z dotacją na luty, z wyjątkiem jednego 
przedszkola, w którym kwoty dotacji za 4 miesiące 2011 r.38 oraz za lipiec i sierpień 2012 r. 
różniły się od wynikających z informacji o liczbie uczniów. Błędy te w 2011 r. spowodowane 
były w dwóch przypadkach nieprzekazaniem przez Urząd lub nienależnym przekazaniem 
dotacji na dziecko niepełnosprawne i w dwóch – zaniżeniem dotacji o kwotę przysługującą 
na jedno dziecko, a w lipcu i sierpniu 2012 r. – ustaleniem kwoty dotacji na podstawie 
średniej liczby dzieci, zamiast liczby wykazanej w informacji przedszkola. Stosowne 
niedopłaty lub nadpłaty dotacji były przez Urząd Miasta odpowiednio rozliczone, najczęściej 
w miesiącach następujących po ich wystąpieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 105-126)  

1.2.8. W okresie objętym kontrolą nie został odrzucony żaden wniosek o udzielenie dotacji 
na dany rok kalendarzowy ani informacja o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu 
złożona przez prowadzących przedszkola niepubliczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 50, 127)  

W działalności Urzędu Miasta w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. W okresie objętym kontrolą stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych ustalano 
w wysokości 75% planu wydatków bieżących dla sześciu  z ośmiu miejskich przedszkoli 
w przeliczeniu na jednego ucznia. Do obliczenia dotacji nie uwzględniano wydatków 
bieżących i liczby dzieci Miejskiego Przedszkola Integracyjnego i Miejskiego 
Przedszkola nr 14, a także wydatków bieżących planowanych i ponoszonych 
w Urzędzie Miasta w rozdz. 80104 (§ 4270 Zakup usług remontowych, § 4430 Różne 
opłaty i składki) na przedszkola publiczne. W szczegółowo badanym 2012 r. ustalone 
pierwotnie w budżecie wydatki na przedszkola publiczne wyniosły ogółem 6 854 039 zł, 
a do przedszkoli publicznych uczęszczało 651 dzieci, tak więc stawka miesięczna dla 
przedszkoli niepublicznych w wysokości 75% z tej kwoty w przeliczeniu na jednego 
ucznia winna wynosić 658,03 zł. Natomiast ustalona w Urzędzie Miasta stawka na 
jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym w 2012 r. wynosiła 593,70 zł39 (była 
niższa o 9,8%), gdyż do podstawy jej obliczenia nie uwzględniono wydatków w łącznej 
kwocie 2 626 910 zł40.  

(dowód: akta kontroli str. 79, 81, 83, 85, 97) 
2. Stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych ustalano na początku każdego roku 

w sposób opisany w punkcie 1 i nie zmieniano ich w trakcie roku budżetowego, pomimo 
dokonywania zmian w planach wydatków41 w budżecie: na 2011 r. – 19-krotnie, na 
2012 r. – 17-krotnie i na 2013 r. (do 31 sierpnia) – 4-krotnie. Po zakończeniu roku 
budżetowego (w 2013 r. m.in. według stanu na 31 sierpnia) aktualizowano stawki 
dotacji, biorąc do ich wyliczenia wykonanie wydatków wykazane w sprawozdaniach  
Rb-28S tylko dla sześciu przedszkoli. Następnie dokonywano stosownych korekt dotacji 
przekazanych przedszkolom niepublicznym o kwoty będące różnicą pomiędzy 
dotacjami przekazanymi w ciągu roku (po odjęciu dotacji na dzieci niepełnosprawne) 
a kwotami wyliczonymi według stawki zaktualizowanej. Dotację obliczano na taką liczbę 
dzieci jaka została wykazana przez przedszkola niepubliczne w rozliczeniach rocznych 
za 2011 r. i 2012 r. oraz w informacjach miesięcznych od stycznia do sierpnia 2013 r. 
W efekcie tego przedszkolom niepublicznym w lutym 2012 r. przekazano wyrównanie 

                                                      
38 Styczeń, luty, wrzesień i październik  

39 Według takiej stawki obliczano i przekazywano dotację od stycznia do grudnia 2012 r. 

40 W tym: 858 875 zł stanowiły wydatki planowane w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym, w którym wg stanu na 30.09.2011 r. 
było 65 dzieci, 1 715 215 zł stanowiły wydatki planowane w Miejskim Przedszkolu nr 14, w którym było 141 dzieci, 
a 52 820 zł dotyczyło wydatków planowanych w Urzędzie Miasta. 

41 Dotyczy wydatków bieżących na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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dotacji za 2011 r. w kwocie 739 088,61 zł, w maju 2013 r. przypisano do zwrotu kwotę 
46 969,23 zł42 z dotacji za 2012 r., a w grudniu 2013 r. przekazano wyrównanie dotacji 
za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. w łącznej kwocie 632 832,66 zł. 
W szczegółowo badanym 2012 r. obliczona w Urzędzie Miasta zaktualizowana po 
zakończeniu roku budżetowego stawka dotacji na jednego ucznia w przedszkolu 
niepublicznym wynosiła 591,39 zł. Przy obliczeniu nie uwzględniono wydatków 
bieżących poniesionych na przedszkola publiczne w łącznej kwocie 2 697 740,78zł43, 
co zaniżyło ww. stawkę o 59,20 zł (9,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 80, 82, 84, 95-96, 97, 421-423)  
Według szacunków dokonanych w toku kontroli, w związku z nieaktualizowaniem 
stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych po zmianach planu wydatków 
budżetowych na przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę, dotacje przekazane 
przedszkolom niepublicznym w stosunku do kwot wynikających z uchwał budżetowych 
ze zmianami44, z uwzględnieniem wyników rozliczeń dotacji za dany okres dokonanych 
przez Gminę z przedszkolami niepublicznymi, zostały zaniżone: za 2011 r. 
o 1 425 742,00 zł, za 2012 r. o 1 333 644,57 zł oraz za okres od stycznia do sierpnia 
2013 r. o 460 267,65 zł.   

 (dowód: akta kontroli str. 140-141, 409-410)  

Działania te były niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że 
dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie 
niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przez wydatki bieżące budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami 
majątkowymi (art. 236 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). 

Za obliczanie stawek dotacji odpowiada p. Elżbieta Dutka kierownik Referatu Budżetu 
Oświaty w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta (w kontrolowanym okresie, do 31 lipca 2013 r., 
zajmowała również stanowisko zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Analiz, do którego 
należały sprawy budżetu oświaty), do której zakresu czynności należało między innymi 
określanie zasad przydziału, przekazywania i wysokości dotacji niepublicznym placówkom, 
a od sierpnia 2013 r. – przygotowanie wewnętrznych procedur dotyczących zasad udzielania 
dotacji jednostkom niepublicznym oraz zasad ich rozliczania. P. Elżbieta Dutka wyjaśniła 
między innymi, że do podstawy naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych nie 
uwzględniano Miejskiego Przedszkola Integracyjnego i Miejskiego Przedszkola nr 14, do 
których uczęszczają dzieci niepełnosprawne, i w związku z tym ponoszone w nich wydatki są 
nieporównywalnie wyższe w stosunku do pozostałych, a dotacja na dziecko 
niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym przysługuje w wysokości subwencji 
oświatowej. Wskazała przy tym, że do podstawy naliczenia dotacji nie uwzględniano również 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, co wpłynęłoby na obniżenie wydatków 
w przeliczeniu na jednego ucznia, a pominięcie wydatków na przedszkola planowanych 
i zrealizowanych w Urzędzie Miasta nie było działaniem celowym. 
W wyjaśnieniu w sprawie aktualizowania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych po 
zakończeniu roku budżetowego na podstawie wykonania wydatków wykazanego 
w sprawozdaniach Rb-28S, zamiast każdorazowo po zmianach uchwały budżetowej 
w zakresie wydatków ponoszonych na przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, 

                                                      
42 W dokumencie przekazanym  do Wydziału Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta podano łączną kwotę przypisu dot. 

przedszkoli niepublicznych 47 232,45 zł, z których 240,24 zł odnosiło się punktu przedszkolnego „Akademia Maluszka” – 
przedszkole niepubliczne o nazwie „Akademia Maluszka”, prowadzone przez ten sam podmiot, działa od stycznia 2013 r. 

43 W tym: 889 669,01 zł stanowiły wydatki poniesione w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym, w którym wg stanu na 
10.09.2012 r. było 67 dzieci, 1 779 672,72 zł stanowiły wydatki wykonane w Miejskim Przedszkolu nr 14, w którym było 150 
dzieci, a 28 399,05 zł dotyczyło wydatków poniesionych w Urzędzie Miasta. 

44 W związku z tym, że liczba zmian planu w poszczególnych miesiącach wahała się od 0 do 6, do obliczeń przyjęto kwoty po 
zmianach według stanu na koniec każdego miesiąca, a liczbę uczniów w przedszkolach publicznych przyjmowano za okres 
od stycznia do sierpnia – według stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na 30 września roku 
poprzedzającego, a od września do grudnia – według stanu wykazanego w SIO na 30 września danego roku (bez dzieci 
w przedszkolu specjalnym).    
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p. E. Dutka stwierdziła m.in., że na szkoleniach była informowana, iż dotacja dla placówek 
niepublicznych powinna być wyliczona na podstawie wydatków poniesionych przez 
przedszkola publiczne na podstawie sprawozdania z wykonania wydatków.  

(dowód: akta kontroli str. 130-132, 273-277)  

Wszystkie stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych obliczone w Referacie Budżetu 
Oświaty w kontrolowanym okresie akceptowane były przez Zastępcę Prezydenta Miasta – 
Panią Bożenę Jawor, która sprawuje bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością między 
innymi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i za pośrednictwem tego Wydziału nadzoruje 
między innymi przedszkola miejskie45. Pani Zastępca Prezydenta w sprawie akceptowania 
stawek obliczanych w sposób przedstawiony wyżej wyjaśniła: 
Przedszkola niepubliczne działające na terenie Miasta Nowego Sącza nie są przedszkolami 
integracyjnymi. W 2012 roku Miasto otrzymało subwencję oświatową tylko na dwoje dzieci 
niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, która zgodnie 
z przeznaczeniem została do tych przedszkoli przekazana. Wydatki bieżące ponoszone 
przez Miejskie Przedszkole Integracyjne oraz Miejskie Przedszkole Nr 14 nie były brane do 
podstawy naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, i takie stanowisko uznajemy za 
słuszne. Miejskie Przedszkole Integracyjne posiada wyłącznie integracyjne oddziały, 
natomiast Miejskie Przedszkole Nr 14 posiada oprócz oddziału integracyjnego, oddziały 
z programem innowacyjnej pedagogiki tzw. „Montessori”. Te dwa przedszkola ponoszą 
koszty nieadekwatnie wysokie w stosunku do kosztów ponoszonych w pozostałych 
przedszkolach. Usług takich nie świadczą na terenie Miasta żadne przedszkola 
niepubliczne, gdyż nie mają odpowiedniego przygotowania merytorycznego a koszty 
funkcjonowania takich oddziałów są bardzo wysokie. W związku z tym uważałam, iż nie jest 
zasadne wliczanie kosztów funkcjonowania oddziałów integracyjnych i „Montessori” do 
podstawy naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, jeżeli przedszkola niepubliczne 
takich oddziałów nie tworzą i generalnie nie przyjmują dzieci niepełnosprawnych. 
Jeżeli do podstawy naliczenia dotacji należy brać wszystkie wydatki bieżące ponoszone 
w przedszkolach miejskich, to również należałoby uwzględnić wydatki ponoszone 
w oddziałach zerowych znajdujących się w szkołach podstawowych, co znacznie obniżyłoby 
przyznawaną dotację.  
Według naszej wiedzy wiele jednostek samorządu terytorialnego stosuje taką jak nasza 
metodologię naliczania dotacji. Prawidłowość takiego sposobu naliczania potwierdzały 
informacje uzyskiwane na szkoleniach przez pracowników Referatu Budżetu Oświaty, 
o czym niejednokrotnie byłam informowana przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Analiz 
Panią Elżbietę Dutkę. 

(dowód: akta kontroli str. 382-392)  

Zastępca Prezydenta Miasta Bożena Jawor w wyjaśnieniu w sprawie aktualizowania stawek 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych po zakończeniu roku budżetowego na podstawie 
wykonania wydatków wykazanego w sprawozdaniach Rb-28S, zamiast każdorazowo po 
zmianach uchwały budżetowej w zakresie wydatków ponoszonych na przedszkola 
publiczne prowadzone przez Miasto, stwierdziła m.in. że przyjmowanie do ustalenia dotacji 
dla przedszkoli niepublicznych wydatków bieżących faktycznie ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia jednoznacznie wynika 
z zapisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, który mówi o wydatkach ponoszonych 
w przedszkolach a nie o wydatkach planowanych do poniesienia w przedszkolach. /…/ … 
pracownicy Referatu Budżetu Oświaty Urzędu Miasta Nowego Sącza niejednokrotnie 
uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, gdzie byli 
wręcz uczulani, że słowa „ponoszone wydatki” oznaczają faktycznie wydatkowane. /…/ 
Z art. 90 ust. 2b nie wynika jednoznacznie aby stawka dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej winna być aktualizowana o każdorazowo 
wprowadzaną w budżecie miasta zmianę. Natomiast jednoznacznie z zapisu tego artykułu 
wynika, że podstawą są wydatki bieżące ustalone w budżecie ale ponoszone 
w przedszkolach publicznych. To że muszą być zabezpieczone w planie budżetu miasta, to 

                                                      
45 Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia zakresu sprawowanego nadzoru przez Prezydenta, 

zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami 
organizacyjnymi Miasta Nowego Sącza oraz ustalenia schematu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza: 
Nr 20/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. oraz Nr 300/2013 z dnia 17 września 2013 r. 
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jest oczywiste, bo żadnego wydatku nie można dokonać bez zaplanowania go w budżecie 
miasta. /…/ Faktyczna wysokość wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych znana jest dopiero po zakończeniu roku budżetowego, w związku z tym 
dokonujemy ostatecznego rozliczenia należnych przedszkolom niepublicznym dotacji 
początkiem następnego roku. Pani B. Jawor w wyjaśnieniu podała cytat z odpowiedzi 
z 19 marca 2012 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację 
poselską nr 2601, po czym podała „W związku z powyższym wnoszę aby w toku niniejszej 
kontroli kwestionującej nasz sposób wyliczenia podstawy dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych uwzględnić wydatki ponoszone przez miasto w ww. rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej, w tym szczególnie rozdz. 80103 „oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych”. Skoro wydatki ponoszone w przedszkolach integracyjnych winny być 
włączone do podstawy wyliczenia dotacji to wnoszę o uwzględnienie do podstawy 
wydatków ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.”  

(dowód: akta kontroli str. 413-415)  

Takiej samej treści wyjaśnienie w ww. sprawie złożył Prezydent Miasta Ryszard Nowak.  
(dowód: akta kontroli str. 417-419)  

Według NIK przepisy ustawy o systemie oświaty nie wprowadzały zróżnicowania podstaw 
naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w zależności od typu i rodzaju tych 
placówek. Ponadto w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty jest mowa o wydatkach 
bieżących ustalonych w budżecie gminy, a budżet jednostki samorządu terytorialnego jest 
rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 211 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych), tak więc dotacja dla przedszkoli publicznych nie 
może być ustalana na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób ustalania przez Urząd Miasta stawek 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych, tj. z pominięciem wydatków bieżących dwóch 
z ośmiu przedszkoli publicznych oraz wydatków ponoszonych przez Urząd Miasta na 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto, nieaktualizowanie stawek tych dotacji 
bezpośrednio po zmianach w budżecie Miasta wydatków bieżących na przedszkola 
publiczne prowadzone przez Miasto oraz rozliczanie dotacji po zakończeniu roku według 
rzeczywistego wykonania wydatków na podstawie sprawozdań Rb-28S.  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań w zakresie przyznawania 
i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli publicznych.  

 

2. Rozliczanie środków przekazywanych przedszkolom  

2.1 Rozliczanie środków przekazanych przedszkolom publicznym 

2.1.1. Urząd terminowo otrzymywał sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej przez miejskie przedszkola. Badane 
w tym zakresie sprawozdania za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2013 r. ze wszystkich 
miejskich przedszkoli wpływały do 10 dnia po upływie okresu sprawozdawczego 
w przypadku sprawozdań miesięcznych i do 1 lutego w przypadku sprawozdania rocznego, 
zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej46. 

(dowód: akta kontroli str. 133)  

2.1.2. Sprawozdania Rb-28S były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym przez 
pracowników Referatu Budżetu Oświaty, zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. 
Pracownicy tego Referatu nie korzystali z uprawnienia do kontrolowania merytorycznej 
prawidłowości złożonych sprawozdań, o jakim mowa w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia.   

(dowód: akta kontroli str. 133)  

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

                                                      
46 Dz. U z 2010 r., Nr 20, poz. 103 
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2.2 Rozliczanie środków przekazanych przedszkolom 
niepublicznym 

2.2.1. Obowiązująca w okresie objętym badaniem uchwała Rady Miasta w sprawie dotacji, 
ze zmianami (opisane w pkt 1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) nie naruszała 
przepisów art. 90 ust. 3d-3g i 4 ustawy o systemie oświaty. 
W uchwale tej uwzględniono zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu 
wykorzystania dotacji oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 4 
ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 51-72, 128-129) 

2.2.2. Uchwały wymienione wyżej przekazano RIO w Krakowie, która nie podejmowała 
rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do ustaleń dotyczących rozliczenia dotacji 
przekazanych przedszkolom niepublicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 73-78) 

2.2.3. W Uchwale Rady Miasta w sprawie dotacji ustalono między innymi, że organ 
prowadzący przedszkole sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według 
określonego wzoru, w odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość dotacji uzależniona 
jest od wysokości ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych na 
jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ 
dotujący, w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje 
się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 51-54)  

Badanie rozliczenia dotacji z budżetu Gminy, którym objęto dotacje w łącznej wysokości 
6 813,1 tys. zł (po rozliczeniu), udzielone 5 przedszkolom w 2011 r.47 i 2012 r.48 wykazało, 
że rozliczenia te dokonywane były w sposób określony w uchwale w sprawie dotacji,  
bowiem: 

 podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne terminowo – do 15 stycznia roku 
następnego po roku udzielenia dotacji – składały rozliczenia wykorzystania dotacji 
w danym roku, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały o dotacji; 

 rozliczeń dotacji dokonywano według stawek po weryfikacji, z uwzględnieniem ustaleń 
z kontroli prawidłowości informacji o liczbie dzieci w przedszkolu, w wyniku czego dla 
przedszkoli objętych badaniem przekazano za 2011 r. wyrównanie w łącznej kwocie 
247,6 tys. zł, a za 2012 r. dochodzono zwrotu 13,5 tys. zł.    

(dowód: akta kontroli str. 144-175)  

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie terminowość i rzetelność rozliczania środków 
budżetowych przekazanych przedszkolom. 

 

3. System kontroli zarządczej  

3.1. Obowiązujące zasady kontroli zarządczej ustalone zostały w załączniku nr 1 do 
zarządzenia nr 121/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2010 r. 
Określono w nim sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie  
Miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta, w tym kontroli funkcjonalnej 
i instytucjonalnej, a także zasady koordynacji kontroli zarządczej. Zobowiązywały one 
między innymi każdego kierownika jednostki organizacyjnej Miasta do opracowania 
i stałego uaktualniania procedur finansowych i procedur okołofinansowych, uwzględniania 

                                                      
47 Niepubliczne Przedszkole "Amelka" – 293,2 tys. zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego 

"Ochronka" – 726,8 tys. zł, Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" – 1 291,3 tys. zł, Przedszkole Niepubliczne 
„Promyczek” – 1 005,4 tys. zł, Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaczka „Magia” – 15,6 tys. zł.  

48 Niepubliczne Przedszkole "Amelka" – 266,1 tys. zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Bł. E. Bojanowskiego 
"Ochronka" – 940,9 tys. zł, Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń" – 1 531,1 tys. zł, Niepubliczne Przedszkole 
Edukacyjne – 408,0 tys. zł, Niepubliczne Przedszkole „Dworek” – 334,7 tys. zł. 
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w regulaminowych zadaniach komórek organizacyjnych i w zakresach czynności 
poszczególnych pracowników różnych rodzajów kontroli. Zarządzeniem wewnętrznym 
nr 80/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2010 r. ustalone zostały 
procedury trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych a także trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. W 2011 r. 
wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem49 oraz procedurę samooceny 
funkcjonowania kontroli zarządczej50. W 2013 r. wprowadzono politykę oszczędnościową 
w budżecie Miasta51. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 48-49, 226-263)  

Zadania związane z przyznawaniem i przekazywaniem przedszkolom środków 
budżetowych oraz ich rozliczaniem, a także nadzorowaniem działalności administracyjno-
organizacyjnej przedszkoli, zostały przypisane pracownikom Urzędu w zakresach ich 
czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 273-292)  

3.2. Funkcjonujący w Urzędzie system kontroli zarządczej nie był w pełni skuteczny 
w obszarze wykazanych w trakcie niniejszej kontroli nieprawidłowości dotyczących ustalania 
i aktualizowania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych, przedstawionych w pkt. 1.2. 
niniejszego wystąpienia. 
Prezydent Miasta wyjaśnił w tej sprawie, że problemy występujące we wskazanym obszarze 
były wynikiem „/…/ braku jednoznacznych przepisów prawa, jak również funkcjonowania na 
szkoleniach odmiennych interpretacji przez organy nadzorujące”. 

(dowód: akta kontroli str. 417, 420)  

3.3. Prowadzony przez Miasto audyt wewnętrzny w latach 2011-2013 nie obejmował 
wykorzystania i rozliczania środków publicznych przez miejskie przedszkola oraz 
przyznawania, przekazywania i rozliczania środków budżetowych dla przedszkoli 
niepublicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 293-302)  

3.4. Pracownicy Urzędu w badanym okresie (do września 2013 r.) prowadzili kontrole we 
wszystkich miejskich przedszkolach oraz w 6 przedszkolach niepublicznych52. Zakres 
kontroli obejmował:  
1) w miejskich przedszkolach: w 2011 r. – bieżące zarządzanie przedszkolem (m.in. 

przestrzeganie dyscypliny pracy, omawiano też nabór do przedszkola i pobieranie opłat 
za godzinowy pobyt dziecka), w 2012 r.– ocenę pracy dyrektora przedszkola w zakresie 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów odnoszących 
się do organizacji pracy placówki, w 2013 r. – ocenę realizacji zadań dyrektora 
przedszkola wynikających z odpowiednich przepisów Karty nauczyciela oraz ustawy 
o systemie oświaty. Ponadto w jednym z przedszkoli przeprowadzono kontrolę 
zgodności organizacji postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego z przepisami prawa. Żadna z tych kontroli nie wykazała 
nieprawidłowości i nie były wydawane zalecenia pokontrolne;  

(dowód: akta kontroli str. 303-321) 
2) w przedszkolach niepublicznych – organizację jednostki, zgodność ze stanem 

rzeczywistym liczby dzieci podawanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz 
prawidłowość wykorzystania dotacji. Kontrole te ujawniły nieprawidłowości, takie jak 
między innymi: 

                                                      
49 Zarządzenie nr 69/2011/Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 

zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. 

50 Zarządzenie nr 79/2011/Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 
samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza 

51 Zarządzenie wewnętrzne nr 15/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 30.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki 
oszczędnościowej w budżecie Miasta w 2013 r. 

52 Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” – od 12.04 do 31.05. 2011 r. , Niepubliczne Przedszkole  „Danapis” – od 13.07 do 
25.08.2011 r., Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne – od 29.03 do 17.05.2012 r.,  Katolickie Przedszkole Niepubliczne – 
15-19.06.2012 r., Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe – 3-30.08.2012 r., Przedszkole „Bajka” – 10-25.07.2013 r. 
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 podawanie Urzędowi danych o liczbie uczniów, niezgodnych ze stanem 
faktycznym (zaniżanie lub zawyżanie liczby dzieci), w wyniku czego 3 przedszkola 
niepubliczne pobrały dotację w kwocie wyższej od należnej łącznie o 10 281,78 zł53 

 zakwalifikowanie do kosztów pokrytych z dotacji wydatków, które w ocenie 
kontrolujących nie spełniały wymogu art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 
Dotyczyło to wydatków poniesionych w:  
• Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia” w kwocie 98 862,71 zł na zakup 

w 2010 r.: samochodu osobowego, radia samochodowego, zmywarki, pieca 
konwekcyjno-parowego, paliwa do samochodu osobowego niebędącego 
w ewidencji środków trwałych przedszkola;  

• Niepublicznym Przedszkolu „Danapis” w kwocie 366 zł na zastępstwo prawne 
w 2010 r. w sprawie przeciwko Miastu Nowy Sącz o wypłatę dotacji;  

• Niepublicznym Przedszkolu Edukacyjnym w kwocie 5,84 zł z tytułu zapłaty 
odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań; 

• Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w wysokości 5 000,97 zł na reklamę 
działalności oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, przy 
czym warunkowo odstąpiono od żądania zwrotu tej kwoty, bowiem suma kwot 
wynikająca z dowodów przedstawionych do rozliczenia dotacji była wyższa 
o 26 153,40 zł w stosunku do faktycznie otrzymanej dotacji; 

 niezamieszczanie na dowodach księgowych opisu o zakwalifikowaniu wydatku do 
kosztów pokrytych z dotacji ze wskazaniem kwoty, co powodowało niezgodności 
sumy wydatków wynikających z dokumentacji finansowo-księgowej w stosunku do 
kwot podanych przez przedszkola w rozliczeniach. 

Do prowadzących wszystkie kontrolowane przez Urząd przedszkola niepubliczne wydane 
zostały zalecenia pokontrolne. Wnoszono w nich – stosownie do stwierdzonych 
nieprawidłowości – między innymi o: podawanie rzetelnych informacji o rzeczywistej liczbie 
uczniów, zamieszczanie na źródłowych dokumentach finansowo-księgowych odpowiednich 
opisów wskazujących na zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów pokrywanych 
z dotacji przekazanej przez Miasto Nowy Sącz i umożliwiających poprawne rozliczenie 
takiej dotacji, przeznaczanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówek, 
dokonanie zwrotu dotacji, która w myśl art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub była pobrana 
w nadmiernej wysokości.  
Informacje o wykonaniu zaleceń złożyły cztery przedszkola niepubliczne, jedno przedszkole 
powiadomiło Urząd, że żądanie sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych „… nie 
znajduje oparcia w przepisach ustawowych”, a jedno przedszkole nie udzieliło odpowiedzi. 
Wszystkie cztery przedszkola niepubliczne, którym zalecono zwrot dotacji nadmiernie 
pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, do 2 grudnia 2013 r. 
przekazały na rachunek dochodów Miasta całość zażądanych kwot w łącznej wysokości 
109 516,33 zł wraz z odsetkami 7 742,25 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 333-380) 

3.5. Realizacja wydatków budżetowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych nie była 
badana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie w trakcie kontroli kompleksowej 
gospodarki finansowej Miasta zakończonej w marcu 2013 r. W latach 2011-2013 
zagadnienia takie nie były również przedmiotem działań w Urzędzie innych kontroli 
zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 381)  

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie system kontroli zarządczej w badanym 
obszarze. 

                                                      
53 Niepubliczne Przedszkole „Danapis” – 4 563,87 zł  Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne – 5 198,10 zł, Niepubliczne 

Przedszkole Językowo-Sportowe – 519,81 zł 
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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 
Kontroli54, wnosi o naliczanie i wypłacanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
z uwzględnieniem wszystkich wymaganych obecnymi przepisami wydatków bieżących 
ponoszonych na przedszkola publiczne, w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 
i wprowadzanymi do niej zmianami.  

 

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 
Delegatury w Krakowie, 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       stycznia 2014 r. 

  
  

Kontroler 
 

Aleksandra Trojak  
Gł. specjalista k.p. 

 

........................................................  
podpis  

 

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