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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 

Kontrolerzy 1. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87998 z 28 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Marta Wojnarska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87999 
z  28 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Gorlicach, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice (dalej Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Kochan, Burmistrz Miasta Gorlice (dalej Burmistrz Miasta) 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Urzędu w zakresie finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych 
oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tym zakresie w latach 2011-2013. 

Środki budżetowe dla przedszkoli publicznych przyznawano i przekazywano zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w mieście Gorlice (dalej Miasto). Środki budżetowe, w tym 
dotacje dla przedszkoli niepublicznych, przekazywano terminowo i rzetelnie rozliczano. 
System kontroli zarządczej obejmował obszar przyznawania i przekazywania oraz 
rozliczania środków budżetowych.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ustalania podstawy obliczania dotacji, 
niedokonywania aktualizacji wysokości stawek dotacji po zmianach uchwał budżetowych 
w zakresie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, jak również 
przekazania w 2011 i 2012 r. dotacji dla przedszkola specjalnego na uczniów 
niepełnosprawnych w zaniżonej wysokości. Stanowiło to naruszenie art. 90 ust. 2b ustawy 
o systemie oświaty2, w związku z art. 211 ust. 1 oraz art. 236 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych3, i w istotnym stopniu zaniżało wysokość stawek dotacji na jedno dziecko 
w przedszkolu niepublicznym. Szacuje się, że w związku z tymi nieprawidłowościami 
w latach 2011-2013 (do 31 sierpnia) Urząd zaniżył wysokość dotacji przekazanych 
przedszkolom niepublicznym łącznie o 1 584,4 tys. zł.  

Nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym wynikały 
z przyjętej w Urzędzie interpretacji przepisów ustawy o systemie oświaty i w związku z tym 
nie zostały ujawnione w ramach kontroli zarządczej, natomiast istotność pozostałych 
nieprawidłowości i uchybień nie daje podstaw do zakwestionowania skuteczności systemu 
kontroli zarządczej. 

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

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

3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. – dalej ustawa o finansach 
publicznych 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli 

W Mieście w latach 2011-2013 funkcjonowały przedszkola publiczne i niepubliczne, 
a mianowicie według stanu na 30 września: 

 w 2011 r. pięć przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 509 dzieci, sześć 
przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne), do których uczęszczało 244 dzieci 
oraz cztery publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do których 
uczęszczało 101 dzieci; 

 w 2012 r. pięć przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 500 dzieci, sześć 
przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne), do których uczęszczało 271 dzieci 
oraz sześć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
do których uczęszczało 138 dzieci; 

 w 2013 r. pięć przedszkoli publicznych, do których uczęszczało 509 dzieci, sześć 
przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne), do których uczęszczało 267 dzieci 
oraz siedem publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
do których uczęszczało 164 dzieci. 

W 2012 i 2013 r. w Mieście funkcjonował także jeden niepubliczny punkt przedszkolny, 
do którego, według stanu na 30 września uczęszczało, odpowiednio, 9 i 17 dzieci. 

W roku szkolnym 2013/2014 liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniosła 
957 i w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 (918 dzieci) i 2011/2012 (854 dzieci) była 
wyższa, odpowiednio, o 39 dzieci (4,1%) i 103 dzieci (10,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 74) 

Wydatki budżetowe poniesione w latach 2011-2013 (do 30 września) przez Miasto 
na działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosły ogółem 16 201,5 tys. zł, 
z tego: w 2011 r. – 5 656,9 tys. zł4 (98,5% planowanych wydatków na funkcjonowanie tych 
placówek), w 2012 r. – 6 094,9 tys. zł5 (98,5%) i w 2013 r. (do 30 września) – 4 449,7 tys. zł6 
(72,9%). 

Przedszkola publiczne w latach 2011-2013 (do 30 września) wykorzystały środki budżetowe 
w łącznej wysokości 12 377,9 tys. zł7 (89,8% planowanych), a przedszkola niepubliczne – 
3 823,6 tys. zł8 (90,0% planowanych). 

(dowód: akta kontroli str. 75) 

1.1. Przyznawanie i przekazywanie środków dla przedszkoli 
publicznych 

1.1.1. Zasady opracowywania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych 
Miasta określała uchwała nr 506/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z 30 września 2010 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Wytyczne dotyczące zakresu, 
zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu określone były 
na każdy rok budżetowy w zarządzeniach Burmistrza9. 

(dowód: akta kontroli str. 76-109) 

Zgodnie z ww. wytycznymi przedszkola opracowały materiały planistyczne na kolejne lata 
budżetowe i przedłożyły je do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (dalej Wydział Oświaty) 

                                                      
4 W tym wydatki majątkowe – 76,4 tys. zł (dot. przedszkoli publicznych). 

5 W tym wydatki majątkowe – 70,8 tys. zł (dot. przedszkoli publicznych). 

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

7 Z tego: w 2011 r. – 4 420,5 tys. zł, w 2012 r. – 4 635,9 tys. zł i w 2013 r. – 3 321,5 tys. zł. 

8 Z tego: w 2011 r. – 1 236,4 tys. zł, w 2012 r. – 1 459,0 tys. zł i w 2013 r. – 1 128,2 tys. zł. 

9 Wytyczne do projektu budżetu na 2011 r. określone zostały w zarządzeniu Burmistrza nr 80/PL/2010 z 23 września 2010 r., 
do projektu budżetu na 2012 r. – w zarządzeniu Burmistrza nr OR.0050.12.72.2011.PL z 21 września 2011 r., do projektu 
budżetu na 2013 r. – w zarządzeniu Burmistrza nr OR.0050.4.59.2012.PL z 21 września 2012 r. 
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w celu weryfikacji i zaopiniowania. Wydział Oświaty w kolejnych latach opracował zbiorcze 
informacje, uwzględniające odniesienie do każdej jednostki organizacyjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości. 
Projekty dochodów i wydatków placówek oświatowych zaakceptowane przez Burmistrza, 
zostały przez Wydział Oświaty wraz z częścią opisową przekazane Skarbnikowi Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 110-112, 113-124, 125-136, 137-147, 536) 

Wielkość niezbędnych w kolejnych latach budżetowych środków finansowych 
na funkcjonowanie przedszkoli publicznych obliczano zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi, w oparciu o kalkulacje wydatków10 dokonane z uwzględnieniem przyjętych 
do projektu budżetu wskaźników dotyczących wzrostu płac nauczycieli, pozostałych 
pracowników oraz wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (w zakresie wydatków rzeczowych). 

Planowane przez przedszkola wydatki w poszczególnych latach 2011-2013 były wyższe niż 
zgłoszone przez przedszkola, a mianowicie: 

 wydatki planowane na 2011 r. wynosiły łącznie 4 252,6 tys. zł, a w uchwale 
budżetowej na 2011 r. zostały ujęte w łącznej wysokości 4 157,6 tys. zł, tj. niższej 
o 95,0 tys. zł (2,2%) od zgłoszonych przez przedszkola; 

 na 2012 r. wynosiły one łącznie 4 906,5 tys. zł, a w uchwale budżetowej na 2012 r. 
zostały ujęte w łącznej wysokości 4 628,5 tys. zł, tj. niższej o 278,0 tys. zł (5,7%) 
od zgłoszonych przez przedszkola11; 

 na 2013 r. wynosiły one łącznie 4 686,6 tys. zł, a w uchwale budżetowej na 2013 r. 
zostały ujęte w łącznej wysokości 4 554,0 tys. zł, tj. niższej o 132,6 tys. zł (2,8%) 
od zgłoszonych przez przedszkola12. 

Kierownik Wydziału Oświaty w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że przyjęcie w uchwałach 
budżetowych Miasta na lata 2011, 2012 i 2013 niższych kwot planowanych wydatków, 
niż zaproponowane przez dyrektorów przedszkoli wynikało z ograniczonych dochodów 
Miasta oraz braku zasadności wydatkowania środków finansowych. W trakcie roku 
budżetowego w wyniku wpływu wyższych dochodów do budżetu Miasta zwiększane były 
plany finansowe przedszkoli o środki na uzasadnione wydatki wynikające ze zmian 
w organizacji przedszkola lub na niezbędne remonty. 

 (dowód: akta kontroli str. 110-112, 113-147, 152-193, 293, 294) 

1.1.2. W ocenie Burmistrza Miasta inna rytmika roku szkolnego niż roku budżetowego 
utrudniała planowanie wydatków przedszkoli publicznych ze względu na to, że każdy rok 
szkolny dzieli się na dwa okresy, tj. od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia. 
Burmistrz wskazał, że o ile wydatki w okresie od stycznia do sierpnia planowane są prawie 
na konkretnych danych odnośnie organizacji przedszkoli publicznych (na początku okresu 
nie jest znana tylko ostateczna kwota subwencji oświatowej), o tyle wydatki na działalność 
przedszkoli w drugim okresie są trudniejsze do ustalenia, gdyż oparte są na danych 
szacunkowych odnośnie nowego roku szkolnego. Nie jest znana liczba dzieci, które zostaną 
zapisane do przedszkoli publicznych, a także czy w danym roku dzieci sześcioletnie trafią 
do klasy pierwszej w szkole podstawowej, czy też pozostaną w przedszkolach, gdyż taka 
będzie wola rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 519, 522) 

1.1.3. W wewnętrznych uregulowaniach Urzędu nie określono zasad dotyczących 
przekazywania przedszkolom publicznym środków na wydatki budżetowe. Dyrektorzy 
przedszkoli kierowali pisemne zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe, wskazując 

                                                      
10 W zakresie wydatków na wynagrodzenia według stanu zatrudnienia i stawek wynagrodzeń na 1 września roku 
poprzedzającego projekt budżetu, a w zakresie pozostałych wydatków – w oparciu o rzeczywiste potrzeby, na podstawie 
obowiązujących cen. 

11 W tym na 2012 r. przedszkola publiczne planowały również wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – 
Pozostała działalność na realizację zadań związanych z żywieniem uczniów w ramach programu Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w łącznej wysokości 30,4 tys. zł i w takiej zostały ujęte w uchwale budżetowej (podane w tym zakresie kwoty 
dotyczą planowanych wydatków przez cztery przedszkola publiczne, tj. z wyłączeniem wydatków przedszkola funkcjonującego 
w ramach zespołu szkół, który planował te wydatki wraz z wydatkami szkoły w tym zakresie) 

12 W tym na 2013 r. przedszkola publiczne planowały również wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – 
Pozostała działalność na realizację zadań związanych z żywieniem uczniów w ramach programu Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w łącznej wysokości 31,6 tys. zł, a w uchwale budżetowej zostały ujęte w łącznej wysokości 19,0 tys. zł (podane 
w tym zakresie kwoty dotyczą planowanych wydatków przez cztery przedszkola publiczne, tj. z wyłączeniem wydatków 
przedszkola funkcjonującego w ramach zespołu szkół, który planował te wydatki wraz z wydatkami szkoły w tym zakresie). 



 

5 

kwotę oraz termin/okres na jaki środki miały być przekazane. Złożone wnioski były 
weryfikowane przez Wydział Oświaty, zatwierdzane pod względem merytorycznym przez 
Kierownika Wydziału Oświaty lub osobę upoważnioną, a następnie przekazywane do 
Wydziału Finansowo-Budżetowego celem ich realizacji. Wnioski te były zatwierdzane do 
wypłaty przez Skarbnika i Burmistrza Miasta. 

Badanie przekazywania środków budżetowych w trzech losowo wybranych miesiącach 
każdego roku13 wykazało, że środki przekazywano w terminach umożliwiających działalność 
przedszkoli, średnio dwa razy w miesiącu. Wszystkie zapotrzebowania na środki zostały 
zatwierdzone pod względem merytorycznym przez Kierownika Wydziału Oświaty lub osobę 
upoważnioną. 

(dowód: akta kontroli str. 194-199, 293, 295) 

1.1.4. Kwota przyznanej Miastu 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 380,1 tys. zł14. 
Wysokość tej dotacji odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej (414 zł)15 oraz liczby dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta (918 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 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 200-205, 752-757) 

1.1.5. Do 16 grudnia 2013 r. Miasto otrzymało środki dotacji w wysokości 380,1 tys. zł16 

(100% kwoty przyznanej na 2013 r.). Wprowadzone do budżetu środki dotacji celowej 
w planie dochodów ujęto, zgodnie z decyzjami Wojewody i umową o przyznaniu dotacji, 
w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych (57,1 tys. zł), 80104 – Przedszkola (315,1 tys. zł), 80105 – Przedszkola 
specjalne (4,2 tys. zł) i 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (3,7 tys. zł). 

Przyznana dotacja celowa została przeznaczona: 
a) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

(57,1 tys. zł) na: 

 wynagrodzenia pracowników (8,0 tys. zł w dziale 801, rozdziale 80103, § 4010), 

 zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków statutowych (31,1 tys. zł 
w dziale 801, rozdziale 80103, § 4210), 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach wydatków statutowych 
(18,0 tys. zł w dziale 801, rozdziale 80103, § 4210); 

b) w przedszkolach prowadzonych przez Miasto (315,1 tys. zł) na: 

 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie wychowania 
przedszkolnego (236,9 tys. zł w dziale 801, rozdziale 80104, § 4010), 

 zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków statutowych (63,1 tys. zł 
w dziale 801, rozdziale 80104, § 4210), 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach wydatków statutowych 
(15,1 tys. zł w dziale 801, rozdziale 80104, § 4210); 

c) na dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego (4,2 tys. zł w dziale 801, 
rozdziale 80105, § 2540); 

d) na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego (3,7 tys. zł, w dziale 801, 
rozdziale 80106, § 2540). 

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego za 2013 r. przesłano do Kuratorium Oświaty w Krakowie 
22 stycznia 2014 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 200-205, 206, 207-245, 246-249, 752-757, 758-764, 765-766) 

                                                      
13 Styczeń, maj i listopad 2011 r., marzec, wrzesień i grudzień 2012 r. oraz luty, kwiecień i czerwiec 2013 r. 

14 Z tego: dotacja w rozdziale 80104 – Przedszkola 315,1 tys. zł, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
57,1 tys. zł, 80105 – Przedszkola specjalne 4,2 tys. zł i 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 3,7 tys. zł. 

15 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). 

16 Każdorazowo po 95 013 zł w dniach: 27 września 2013 r., 11 października 2013 r., 15 listopada 2013 r., 11 grudnia 2013 r. 
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W okresie po 1 września 2013 r. plany finansowe przedszkoli zostały zwiększone o łączną 
kwotę 85,7 tys. zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 60,5 tys. zł, a w dziale 852 
– Pomoc społeczna o 25,2 tys. zł. Zwiększenie planów finansowych przedszkoli dotyczyło 
wydatków związanych z bieżącą działalnością przedszkoli. 

(dowód: akta kontroli str. 252, 253-278) 

1.1.6. W związku z przyznaną na 2013 r. dotacją, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty, w rozdziale 80104, na poszerzenie oferty przedszkoli (tj. na realizację 
dodatkowych zajęć) zwiększono plan finansowy jednego przedszkola publicznego o kwotę 
750 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela języka 
angielskiego zatrudnionego w ww. przedszkolu od 16 września 2013 r. Kierownik Wydziału 
Oświaty w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że poza ww. przypadkiem nie zachodziła 
konieczność zwiększenia planów finansowych przedszkoli publicznych z przeznaczeniem 
na realizację zajęć dodatkowych ponieważ: 

 niektóre zajęcia dodatkowe (np. język angielski) realizowane przez przedszkola 
publiczne finansowane były z budżetu Miasta już w roku szkolnym 2012/2013, 

 niektóre z zajęć opłacanych do 31 sierpnia 2013 r. przez rodziców, po zajęciu 
stanowiska przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 1 września 2013 r. realizowane 
są przez przedszkola bezpłatnie, gdyż znajdują się w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego (dotyczyło to zajęć umuzykalniających, tanecznych, 
plastycznych itp.), 

 ze strony rodziców, ani też dyrektorów publicznych przedszkoli nie sygnalizowano 
potrzeb zorganizowania dla uczniów jeszcze innych dodatkowych zajęć w stosunku 
do aktualnej oferty świadczonej przez przedszkola. 

Kierownik Wydziału Oświaty wskazał również, że w październiku 2013 r. po rozeznaniu 
potrzeb m.in. w przedszkolach publicznych dotyczących udziału dzieci z opiniami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w zajęciach logopedycznych, takie zajęcia zostały 
uruchomione i są finansowane z budżetu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 252, 268, 276, 529, 531-532, 770-771) 

1.1.7. W okresie od 1 września 2013 r. przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto 
pobierały od rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym opłatę za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 1 zł za godzinę, tj. zgodnie 
z art. 14 ust. 5a w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 14 ust. 8 ustawy o systemie oświaty. 
Ponadto przedszkola pobierały opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w wysokości 
od 4,50 zł do 5 zł dziennie17. 

(dowód: akta kontroli str. 29-31, 282, 283) 

1.1.8. W przedszkolach publicznych (prowadzonych przez Miasto) w okresie od 1 września 
2013 r. nie były organizowane zajęcia edukacyjne finansowane z innych środków niż środki 
budżetowe Miasta (tzw. zajęcia dodatkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 284, 536) 

1.1.9. Średnie miesięczne koszty organizacji w 2013 r. zajęć dodatkowych dla dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto wynosiły: 
a) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.: 

 język angielski (we wszystkich pięciu przedszkolach publicznych) – w czterech 
przedszkolach zajęcia finansowane przez Miasto, a łączny średni ich koszt 
miesięczny wynosił 1 271,63 zł (od 145,90 zł do 413,62 zł w przedszkolu); w jednym 
przedszkolu zajęcia finansowane przez rodziców dzieci, a średni ich koszt 
miesięczny wynosił 633 zł; 

 zajęcia z surdopedagogiem (w jednym przedszkolu) – 559,41 zł (zajęcia 
finansowane przez Miasto); 

 zajęcia z rytmiki (w trzech przedszkolach) – w dwóch zajęcia finansowane przez 
rodziców dzieci w średniej wysokości 291 zł i 300 zł, a w jednym – przez radę 
rodziców w średniej wysokości 350 zł miesięcznie; 

                                                      
17 W trzech przedszkolach pobierano opłatę za dzienne wyżywienie w wysokości 4,50 zł, a w dwóch przedszkolach – 5 zł. 
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 zajęcia korekcyjne (w trzech przedszkolach) – w średniej wysokości od 374 zł 
do 586 zł miesięcznie (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci); 

b) w okresie od 1 września 2013 r.: 

 język angielski (we wszystkich pięciu przedszkolach) – zajęcia finansowane przez 
Miasto w średniej miesięcznej wysokości 1 595,11 zł (od 159 zł do 477,08 zł 
w przedszkolu); 

 zajęcia logopedyczne (w czterech przedszkolach) – w trzech przedszkolach zajęcia 
finansowane przez Miasto w średniej miesięcznej wysokości 1 300,20 tys. zł, 
a w jednym przedszkolu prowadzone w ramach wolontariatu; 

 w ramach wolontariatu prowadzone były także w niektórych przedszkolach: zajęcia 
z rytmiki, zajęcia plastyczne, taneczne, kinezjologia edukacyjna, szachy. 

(dowód: akta kontroli str. 284) 

1.1.10. Kwota przyznanej Gminie na 2013 r. dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty (380,1 tys. zł), rekompensowała utracone przez Miasto w okresie 
od 1 września do 31 grudnia 2013 r. dochody w związku z ustawowym ograniczeniem 
wysokości opłat ponoszonych przez rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
(109,7 tys. zł). Kwota opłat wniesionych przez rodziców w okresie od 1 września 
do 31 grudnia 2013 r. wyniosła 91,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 285) 

1.1.11. Rada Miasta do dnia kontroli (16 stycznia 2014 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.  
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw18 uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy zachowuje 
moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 536) 

1.1.12. W mieście Gorlice – według wyjaśnień Burmistrza Miasta – nie wystąpiły żadne 
trudności, czy też jakieś większe problemy związane z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.  

(dowód: akta kontroli str. 519, 522) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie przyznawania i przekazywania środków 
budżetowych dla przedszkoli publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Przyznawanie i przekazywanie środków dla przedszkoli 
niepublicznych 

1.2.1.  Wysokość dotacji planowanych w uchwałach budżetowych (na lata 2011, 2012 
i 2013) przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych przedszkoli 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki19 określono m.in. na podstawie informacji 
o planowanej liczbie uczniów w danym przedszkolu. Powyższe informacje zostały 
przekazane Burmistrzowi przez uprawnione podmioty (prowadzące niepubliczne 
przedszkola) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 
co było zgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Planowana liczba uczniów 
ogółem wynikająca z tych informacji wyniosła: w 2010 r. – 227 dzieci, w 2011 r. – 208 dzieci 
i w 2012 r. – 262 dzieci. W uchwale budżetowej na 2013 r. do obliczenia dotacji 
dla przedszkoli niepublicznych ujęto większą o sześć liczbę dzieci niż wnioskowana przez 
organ prowadzący przedszkole. Kierownik Wydziału Oświaty w złożonych wyjaśnieniach 
wskazał, że wynikało to z pomyłki, która nie miała żadnego wpływu na wysokość 
przekazywanej dla tego przedszkola dotacji, oraz że w trakcie roku liczba dzieci 

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

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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w przedszkolach niepublicznych ulega zmianie i dotacja przekazywana jest według 
faktycznej liczby dzieci, a nie jako 1/12 planu. 
Dodatkowo w uchwale budżetowej na 2013 r. w rozdziale 80104 – Przedszkola 
zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego. 
Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego zaplanowana była początkowo 
na poziomie wykonania z roku poprzedniego z zastrzeżeniem, że po uzyskaniu informacji 
o wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
zaplanowana kwota zostanie skorygowana. 

(dowód: akta kontroli str. 286-290, 291, 293, 294-296) 

1.2.2. W ocenie Burmistrza Miasta inna rytmika roku szkolnego niż roku budżetowego 
utrudniała planowanie dotacji z budżetu Miasta na dofinansowanie działalności 
niepublicznych przedszkoli, ponieważ na początku września nowego roku szkolnego 
wpływają do Urzędu dane odnośnie liczby uczniów w przedszkolach niepublicznych, 
a Miasto niezależnie od założonych środków w budżecie na dany rok musi udzielić dotacji 
na rzeczywistą liczbę dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 519, 522) 

1.2.3. W badanym okresie obowiązywał w Mieście tryb udzielania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych ustalony na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w uchwale 
nr 418/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania 
dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie miasta Gorlice przez inne podmioty niż jednostka samorządu 
terytorialnego (dalej uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji). 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 wykraczały poza 
zakres wynikający z tego przepisu. W uchwale uwzględniono podstawę obliczania dotacji 
oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. Przyjęta 
w ww. uchwale stawka procentowa dotacji wyniosła 75% ustalonych w budżecie Miasta 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 22-28) 

Powyższa uchwała, jako akt prawa miejscowego, została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego (z 2010 r. Nr 65, poz. 420). 

(dowód: akta kontroli str. 536) 

1.2.4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych nie została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

1.2.5. Badaniem w zakresie prawidłowości ustalenia kwot dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych na dofinansowanie ich działalności objęto lata 2011-2013 (do 31 sierpnia).  
Kontrola wykazała, że obliczając wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
w uchwałach budżetowych na lata 2011, 2012 i 201320, do obliczenia kwoty stanowiącej 
podstawę ich naliczenia: 
a) nie uwzględniono wszystkich wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta 

na funkcjonowanie przedszkoli (odpowiednio: 68,4 tys. zł, 96,2 tys. zł i 84,1 tys. zł), 
b) wyłączono wydatki bieżące dotyczące funkcjonujących w jednym przedszkolu 

oddziałów integracyjnych (odpowiednio: 442,2 tys. zł, 791,6 tys. zł i 771,8 tys. zł), 
c) włączono wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

(odpowiednio: 289,0 tys. zł, 323,9 tys. zł i 436,3 tys. zł). 
Tak obliczoną podstawę pomniejszono jeszcze o opłaty rodziców za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta 
(odpowiednio: 944,3 tys. zł, 692,6 tys. zł i 804,2 tys. zł). 

                                                      
20 Uchwała budżetowa miasta Gorlice na 2011 rok nr 21/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011 r., Uchwała 
budżetowa miasta Gorlice na 2012 rok nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwała budżetowa 
miasta Gorlice na 2013 rok nr 343/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012 r. (Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Gorlice z 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji na jednego ucznia w niepublicznych punktach 
przedszkolnych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Gorlice) 
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Wysokość dotacji ustalona w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na lata 2011, 2012 
i 201321 w przeliczeniu na jednego ucznia niepublicznego przedszkola wyniosła, 
odpowiednio, 49,2%, 50,6%, i 47,7% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia 
w poszczególnych latach. 

 (dowód: akta kontroli str. 120, 132, 142, 148-151, 155, 167, 182, 414, 537-539, 768, 769) 

1.2.6. W latach 2011-2013 (do 31 sierpnia) dokonywano zmian uchwał budżetowych 
w zakresie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, zwiększając 
i zmniejszając ich wysokość, a mianowicie: 

 w 2011 r. plan wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 
zwiększono łącznie o 232,5 tys. zł, z tego w marcu o 20,0 tys. zł, w czerwcu o 17,0 tys. 
zł, w sierpniu o 7,9 tys. zł, we wrześniu o 46,2 tys. zł, w październiku o 75,8 tys. zł, 
w listopadzie o 60,6 tys. zł i w grudniu o 5,0 tys. zł; 

 w 2012 r. plan tych wydatków zwiększono per saldo łącznie o 5,1 tys. zł, z tego w maju 
zwiększono o 4,5 tys. zł, w sierpniu zmniejszono o 41,4 tys. zł, we wrześniu 
zmniejszono o 17,5 tys. zł, w październiku zwiększono o 7,0 tys. zł, w listopadzie 
zwiększono o 52,5 tys. zł; 

 w 2013 r. (do września) plan wydatków bieżących w przedszkolach publicznych 
zmniejszono per saldo o 56,0 tys. zł, z tego w kwietniu zmniejszono o 66,0 tys. zł, 
w czerwcu zwiększono o 1,0 tys. zł, w lipcu zwiększono o 9,0 tys. zł. 

Wysokość stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli, ustalonych w pierwotnej wersji 
uchwał budżetowych, nie była aktualizowana po zmianach uchwał budżetowych w zakresie 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na poszczególne lata. 
Podstawa do obliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych była przeliczana 
po zakończeniu roku budżetowego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków 
budżetowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Gorlice (według 
algorytmu przyjętego w Mieście). 

(dowód: akta kontroli str. 75, 250, 251, 252) 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. – w wyniku przyjętego w Urzędzie 
algorytmu obliczania kwoty stanowiącej podstawę ustalenia dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych oraz nieaktualizowania wysokości stawek dotacji po dokonaniu zmian 
uchwał budżetowych w zakresie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych – wysokość przekazanych przedszkolom niepublicznym dotacji była 
szacunkowo mniejsza o 1 508,4 tys. zł, z tego w 2011 r. o 520,6 tys. zł, w 2012 r. 
o 565,9 tys. zł, a w 2013 r. (do 31 sierpnia) o 421,9 tys. zł. Miesięczna stawka dotacji 
na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym była mniejsza średnio o 186,31 zł (34,4%) 
w 2011 r.22, 187,55 zł (32,7%) w 2012 r. i 202,94 zł (35,9%) w 2013 r. (do 31 sierpnia). 

(dowód: akta kontroli str. 537-539, 540-549) 

W kontrolowanym okresie organy prowadzące przedszkola niepubliczne nie składały 
żadnych skarg, jak również nie kwestionowały ustalenia przez Urząd podstawy obliczenia 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W 2013 r. Burmistrz Miasta – odpowiadając 
na pisemną prośbę organów prowadzących cztery przedszkola niepubliczne o udzielenie 
informacji na temat sposobu obliczania dotacji na jednego ucznia przedszkola 
niepublicznego – szczegółowo przedstawił przyjęty w Mieście sposób naliczania dotacji. 
Sprawa została zakończona, do Urzędu nie wpłynęły już żadne pisma w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 772-777) 

W latach 2011-2013 wysokość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom 
na uczniów niepełnosprawnych wyniosła ogółem 919,9 tys. zł23.  

                                                      
21 W 2013 r. stawka dotacji została skorygowana w stosunku do uchwały budżetowej zarządzeniem Burmistrza Miasta 
z 7 stycznia 2013 r. 

22 Po przeliczeniu stawki do faktycznie poniesionych wydatków (według algorytmu przyjętego w Mieście) miesięczna stawka 
dotacji została zaniżona średnio o 186,16 zł, tj. 34,3%. 

23 W 2011 r. – 242,1 tys. zł (Niepubliczne Przedszkole Specjalne w DRO Caritas), w 2012 r. – 295,6 tys. zł (z tego 281,4 tys. zł 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne w DRO Caritas i 14,2 tys. zł Niepubliczne Przedszkole Chatka Misia Uszatka), w 2013 r. – 
382,2 tys. zł (Niepubliczne Przedszkole Specjalne w DRO Caritas). 
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W latach 2011-2012 dotacja dla przedszkola specjalnego na dzieci niepełnosprawne, 
została przekazana w wysokości mniejszej o 76,0 tys. zł, z tego w 2011 r. o 16,1 tys. zł, 
a w 2012 r. o 59,9 tys. zł, przy czym: 

 w 2011 r. w poszczególnych miesiącach od września do grudnia dotacja została 
przekazana na pięciu, zamiast na sześciu uczniów niepełnosprawnych, 

 w 2012 r. wysokość dotacji przekazanych, w przeliczeniu na jednego ucznia, 
nie odpowiadała kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Miasto – stawka miesięczna na jednego ucznia została zaniżona o 302,29 zł i wskutek 
tego łączna kwota dotacji została zaniżona o 21,8 tys. zł, a dodatkowo 
w poszczególnych miesiącach od września do grudnia dotacja została przekazana 
na sześciu zamiast na dziesięciu uczniów niepełnosprawnych i wskutek tego łączna 
kwota dotacji została zaniżona o 38,1 tys. zł. 

W 2013 r. wysokość dotacji przekazanych, w przeliczeniu na jednego ucznia, odpowiadała 
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto. 

(dowód: akta kontroli str. 417-418, 464-469, 536) 

1.2.7. W zakresie prawidłowości przekazywania środków budżetowych niepublicznym 
przedszkolom badaniem objęto dotacje w łącznej wysokości 2 209,1 tys. zł, przekazane 

trzem przedszkolom w latach 2011-2013 (do 31 sierpnia)24. 

Dotacje te przekazywano uprawnionym podmiotom w terminie określonym w § 3 ust. 4 
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (tj. do 25 dnia miesiąca), 
na podstawie prawidłowych wniosków (miesięcznych informacji), które sporządzono według 
załącznika do uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 470-478, 479-495) 

1.2.8. W okresie objętym kontrolą nie było przypadków odrzucenia przez Burmistrza 
wniosków (miesięcznych informacji) złożonych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach 
o przekazanie dotacji dla przedszkola niepublicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 536) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie przyznawania i przekazywania środków 
budżetowych przedszkolom niepublicznym stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych określona w uchwałach budżetowych 
(na lata 2011, 2012 i 201325) ustalona została niezgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy 
o systemie oświaty, ponieważ do obliczenia kwoty stanowiącej podstawę naliczenia dotacji: 

a) nie uwzględniono wszystkich wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta 
na funkcjonowanie przedszkoli, tj. wydatków przedszkoli publicznych ujętych w innych 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej niż rozdział 80104 – Przedszkola oraz wydatków 
poniesionych w Urzędzie Miejskim na działalność przedszkoli publicznych 
(tj. odpowiednio: 68,4 tys. zł, 96,2 tys. zł i 84,1 tys. zł), 

b) wyłączono wydatki bieżące dotyczące funkcjonujących w jednym przedszkolu 
oddziałów integracyjnych i liczbę dzieci do nich uczęszczających (tj. odpowiednio: 
442,2 tys. zł, 791,6 tys. zł i 771,8 tys. zł) 

c) włączono wydatki dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i liczbę dzieci do nich uczęszczających, (tj. odpowiednio: 289,0 tys. zł, 323,9 tys. zł 
i 436,3 tys. zł). 

                                                      
24 W 2011 r. – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek (389,2 tys. zł), Przedszkole Niepubliczne Ochronka SS. 
Służebniczek (223,8 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Elfik (128,1 tys. zł), w 2012 r. – Przedszkole Niepubliczne Sióstr 
Felicjanek (425,2 tys. zł), Przedszkole Niepubliczne Ochronka SS. Służebniczek (244,0 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Elfik 
(219,7 tys. zł), i w 2013 r. (do 31 sierpnia) – Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek (260,4 tys. zł), Przedszkole 
Niepubliczne Ochronka SS. Służebniczek (144,9 tys. zł), Niepubliczne Przedszkole Elfik (173,9 tys. zł). 

25 W styczniu 2013 r. skorygowano przyjętą w uchwale budżetowej stawkę dotacji i jej wysokość określono w zarządzeniu 
Burmistrza Miasta Gorlice z 7 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji na jednego ucznia 
w niepublicznych punktach przedszkolnych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 
na terenie Miasta Gorlice. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Tak obliczoną podstawę pomniejszono jeszcze o opłaty rodziców za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta 
(tj. odpowiednio: 944,3 tys. zł, 692,6 tys. zł i 804,2 tys. zł). 

Wysokość dotacji ustalona w pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2011, 2012 
i 201326 w przeliczeniu na jednego ucznia niepublicznego przedszkola wyniosła, 
odpowiednio: 355,74 zł, 385,36 zł, 362,20 zł i stanowiła, odpowiednio: 49,2%, 50,6%, 
i 47,7% ustalonych w budżecie Miasta w poszczególnych latach wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.27 Według 
stanu na koniec poszczególnych miesięcy ustalona wysokość dotacji w przeliczeniu na 
jednego ucznia niepublicznego przedszkola wynosiła, odpowiednio: w 2011 r. od 48,7% do 
50,8% (średnio 49,3%), w 2012 r. od 49,7% do 51% (średnio 50,4%), w 2013 r. 
(do 31 sierpnia) od 47,7% do 48,4% (średnio 48,1%) ustalonych w budżecie Miasta 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego 
ucznia. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty 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. Definicję wydatków bieżących zawiera art. 236 ustawy o finansach 
publicznych, który w ust. 2 stanowi, że przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. 

Według § 2 ust. 2 uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, niepublicznym 
przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych 
w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez miasto Gorlice w przeliczeniu na jednego ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 132, 142, 148-151, 155, 167, 182, 414, 537-549, 768, 769) 

Według wyjaśnień Burmistrza Miasta ustalając wysokość dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych do podstawy obliczenia dotacji: 

a) Uwzględniono tylko wydatki bieżące ujęte w rozdziale 80104 – Przedszkola i 80103 – 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, ponieważ opierano się na stanowisku 
Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprezentowanym w odpowiedzi Podsekretarza Stanu 
na interpelację nr 2601 posła Lecha Sprawki, w którym określono katalog rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej stosowany przy wyliczeniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

b) Nie ujęto wydatków poniesionych w rozdziałach 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, 80195 – Pozostała działalność i 85295 – Pozostała działalność, 
ponieważ w ocenie Burmistrza ustawodawca mówiąc o wydatkach ponoszonych na ucznia 
wskazał jednoznacznie, że mowa tu o bezpośrednich wydatkach na jego kształcenie 
i wychowanie, a w katalogu tym nie mieści się dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami 
lub rencistami oraz dożywianie uczniów w przedszkolach. W przedszkolach niepublicznych 
nie obowiązuje Karta Nauczyciela, która narzuca na samorządy wydzielenie środków 
w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
na dokształcanie i doskonalenie, jak również przedszkola niepubliczne nie ponoszą 
wydatków wynikających z ww. ustawy związanych z odpisem na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych. Zdaniem Burmistrza ujmowanie do podstawy obliczenia dotacji kwot 
wydatków ujętych w rozdziale 85295 przeznaczonych na dożywianie uczniów 
w przedszkolach miejskich w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywania jest 
nieuzasadnione. Są to środki przyznane imiennie dzieciom i przedszkola niepubliczne 
w kontrolowanym okresie także otrzymały środki na realizację ww. programu przekazane 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. 

                                                      
26 W 2013 r. stawka dotacji została skorygowana w stosunku do uchwały budżetowej zarządzeniem Burmistrza Miasta 
z 7 stycznia 2013 r. 

27 W 2011 r. pierwotny plan wydatków bieżących ponoszonych na działalność przedszkoli publicznych wynosił 4 182,7 tys. zł, 
a w przeliczeniu na jeden miesiąc i jedno dziecko – 723,14 zł. W 2012 r. pierwotny plan wydatków bieżących ponoszonych 
na działalność przedszkoli publicznych wynosił 4 647,7 tys. zł, a w przeliczeniu na jeden miesiąc i jedno dziecko – 760,91 zł. 
W 2013 r. pierwotny plan wydatków bieżących ponoszonych na działalność przedszkoli publicznych wynosił 4 559,8 tys. zł, 
w przeliczeniu na jeden miesiąc i jedno dziecko – 759,96 zł. 
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c) Wyłączono wydatki bieżące dotyczące funkcjonujących w jednym przedszkolu 
publicznym oddziałów integracyjnych, ponieważ uznano, że jest to inny rodzaj oddziału 
przedszkolnego. Wydatki w tych oddziałach są znacznie wyższe niż w oddziałach 
ogólnodostępnych, a w przedszkolach niepublicznych nie funkcjonują tego typu oddziały. 
W ocenie Burmistrza włączenie wydatków oddziałów integracyjnych do ustalenia podstawy 
obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których de facto nie uczęszczają dzieci 
niepełnosprawne nie byłoby działaniem zasadnym. W przypadku uczęszczania dzieci 
z orzeczeniem do kształcenia specjalnego Miasto zobowiązane jest przekazać dotację 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto. Burmistrz wskazał 
także, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie oraz pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanym do jednej z gmin, 
wyliczając kwotę dotacji na 2014 r. do podstawy wyliczenia dotacji włączono wydatki 
bieżące ponoszone w oddziałach integracyjnych. 

d) Wyłączono opłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia, które częściowo pokrywały 
wydatki poniesione przez gminę, ponieważ uznano za niezasadne ujmowanie tych 
wydatków, gdyż nie były to środki własne gminy. W tej sytuacji dwukrotnie, raz z kieszeni 
rodziców, drugi zaś z dotacji samorządowej, finansowane byłoby to samo zadanie, 
tj. zapewnienie posiłków dziecku w przedszkolu niepublicznym. Podobnie było w przypadku 
opłat za zajęcia przekraczające podstawę programową. Biorąc powyższe pod uwagę, 
jak również zasady budżetowe, które mówią, że wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny oraz prawidłowy w sensie ich słuszności 
i skuteczności, ustalając podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
przyjmowano wydatki bieżące ponoszone przez gminę ze środków własnych. Burmistrz 
wskazał, że sprawa ta znalazła ostateczny finał w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 519-520, 523-527) 

Zdaniem NIK do podstawy obliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych do 31 sierpnia 
2013 r. należało wliczyć wszystkie wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli 
bez względu na źródło ich finansowania lub podmiot dokonujący wydatków. Ponadto 
przepisy ustawy o systemie oświaty nie wprowadzały zróżnicowania podstaw naliczania 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych w zależności od typu i rodzaju tych placówek. 

W ocenie NIK zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty przy ustalaniu wysokości 
dotacji należy uwzględnić ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące w przeliczeniu na 
jednego ucznia ponoszone jedynie w przedszkolach publicznych, a więc z wyłączeniem 
wydatków ponoszonych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 
Ustawodawca uznał więc przedszkole i oddział przedszkolny za różne formy wychowania 
przedszkolnego. 

2. W latach 2011-2013 (do 31 sierpnia) po dokonaniu zmian uchwał budżetowych 
na poszczególne lata, w zakresie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych, nie aktualizowano wysokości stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
ustalonych w pierwotnej wersji uchwał budżetowych na poszczególne lata. Podstawa 
do obliczenia stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych była przeliczana po zakończeniu 
roku budżetowego do wysokości faktycznie poniesionych wydatków budżetowych 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Gorlice (według algorytmu 
przyjętego w Mieście)28. 

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 niepublicznych nie może być 
ustalana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, lecz planu finansowego. Ponadto 

                                                      
28 Przeliczona w 2012 r. stawka dotacji obowiązująca w 2011 r. została skorygowana o 0,15 zł na jednego ucznia na jeden 
miesiąc. Wyrównanie dotacji za 2011 r. wyniosło łącznie 419,25 zł. Wysokość stawki dotacji obowiązująca w 2012 r. 
nie wymagała korekty. 
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dotacje wypłacane są w ratach miesięcznych, co powoduje konieczność weryfikacji 
ich wysokości m.in. w stosunku do aktualnie określonego w budżecie poziomu wydatków 
bieżących na przedszkola publiczne. 
Burmistrz Miasta w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że nieaktualizowanie wysokości 
stawek dotacji po dokonaniu w trakcie roku zmian w budżecie w ww. zakresie, wynikało 
z przyjętej w Urzędzie interpretacji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Przyjmowano, 
że w ww. przepisie jest mowa o wydatkach bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych ustalonych w pierwotnych wersjach uchwał budżetowych na lata 2011-2013. 
Natomiast na koniec roku budżetowego ustalano stawkę dotacji na podstawie faktycznie 
poniesionych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych, które często były niższe 
od planu na koniec roku. 

(dowód: akta kontroli str. 75, 250-252, 533, 534-535, 537-539) 

Skutkiem niezgodnego z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty obliczenia kwoty 
stanowiącej podstawę ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
oraz nieaktualizowania wysokości stawek dotacji po dokonaniu zmian uchwał budżetowych 
w zakresie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, było zaniżenie 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. wysokości udzielonych przedszkolom 
niepublicznym dotacji ogółem o kwotę 1 508,4 tys. zł, z tego w 2011 r. o 520,6 tys. zł, 
w 2012 r. o 565,9 tys. zł, a w 2013 r. (do 31 sierpnia) o 421,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 537-539, 540-549) 

3. W latach 2011-2012 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w DRO 
Caritas na dzieci niepełnosprawne, została przekazana w zaniżonej wysokości łącznie 
o 76 023,96 zł, z tego w 2011 r. o 16 142,60 zł, a w 2012 r. o 59 881,36 zł, przy czym: 

 w 2011 r. w poszczególnych miesiącach od września do grudnia dotacja została 
przekazana na pięciu, zamiast na sześciu uczniów niepełnosprawnych29; 

 w 2012 r. stawka miesięczna na jednego ucznia została zaniżona o 302,29 zł i wskutek 
tego łączna kwota dotacji została zaniżona o 21 764,88 zł, a dodatkowo 
w poszczególnych miesiącach od września do grudnia dotacja została przekazana 
na sześciu zamiast na dziesięciu uczniów niepełnosprawnych i wskutek tego łączna 
kwota dotacji została zaniżona o 38 116,48 zł30. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli 
na ucznia niepełnosprawnego przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, natomiast 
zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje dla przedszkoli niepublicznych 
są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
W § 3 ust. 2 uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji zobowiązano organ 
prowadzący przedszkole do składania w Urzędzie Miejskim w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, 
za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc. 

Burmistrz Miasta w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że w latach 2011-2012 dotacja 
dla przedszkola specjalnego przekazywana była w 12 ratach miesięcznych do wysokości 
planu, a nie do liczby uczniów w poszczególnych miesiącach. Wynikało to z interpretacji 
zapisów aktów prawnych przez merytorycznego pracownika Wydziału Oświaty. 
Przekazywano dotację do wysokości subwencji jaką miasto otrzymywało w danym roku 
budżetowym, a nie do wysokości subwencji jaka przysługiwała na jednego ucznia 
niepełnosprawnego. Burmistrz wskazał również, że w 2013 r. wysokość dotacji została 
naliczona prawidłowo, w grudniu przekazano dotację za dany miesiąc oraz wyrównanie 
za okres od stycznia do listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 417-418, 419-456, 457-459, 460-469, 520-521, 528) 

                                                      
29 W miesiącach od września do grudnia 2011 r. dotacja nieprzekazana na jedno dziecko niepełnosprawne z wagą 9,5, 
na które kwota wynikająca z metryczki subwencji oświatowej na 2011 r. dla miasta Gorlice wynosiła 4 035,65 zł. 

30 W miesiącach od września do grudnia 2012 r. dotacja nieprzekazana na jedno dziecko niepełnosprawne z wagą 9,5, 
na które kwota wynikająca z metryczki subwencji oświatowej na 2012 r. dla miasta Gorlice wynosiła 4 210,54 zł oraz na troje 
dzieci niepełnosprawnych z wagą 4, na które kwota wynikająca z metryczki subwencji oświatowej wynosiła 1 772,86 zł. 
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4. W 2013 r. (do listopada) w rozdziale 80104 – Przedszkola ujęto plan i wydatki związane 
z przyznaną dotacją dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kleks”. 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania31 punkt przedszkolny jest inną formą 
wychowania przedszkolnego, a zatem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych32 przyznana dotacja 
powinna być ujęta w budżecie w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego. 

Zarządzeniem Burmistrza z 6 grudnia 2013 r., na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty 
(pismo z 5 grudnia 2013 r.) dokonano zmiany w planie wydatków budżetu Miasta 
polegającej na przeniesieniu planu dotacji dla punktu przedszkolnego z rozdziału 80104 
do rozdziału 80106 w wysokości 45,0 tys. zł, a następnie, odpowiednio, przeksięgowano 
dotychczas poniesione wydatki w wysokości 39,8 tys. zł. 

Kierownik Wydziału Oświaty w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że plan i wykonanie 
dotacji dla punktu przedszkolnego w 2013 r. (do listopada) ujęte zostały omyłkowo 
w rozdziale 80104 zamiast w rozdziale 80106. W 2012 r. organ prowadzący punkt 
przedszkolny początkowo złożył wniosek o wpis do ewidencji przedszkola niepublicznego, 
a następnie wniosek ten wycofał i złożył nowy wniosek o wpis do ewidencji niepublicznego 
punktu przedszkolnego. Kierownik Wydziału Oświaty wskazał również, że w grudniu 2013 r. 
dotacja ujęta została prawidłowo, tj. w rozdziale 80106. 

(dowód: akta kontroli str. 268-270, 291, 292, 497, 504-505) 

5. Uchwała nr 418/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli 
wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Gorlice przez inne podmioty niż jednostka 
samorządu terytorialnego nie została przekazana 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 
gminnym33 wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu siedmiu dni od dnia 
podjęcia m.in. uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej 
izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych34 nadzorem regionalnej izby obrachunkowej objęte są uchwały 
i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego m.in. 
w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Burmistrz Miasta w złożonych wyjaśnieniach wskazał, że uchwała w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji nie została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie, jednak przekazana została do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie oraz do Redakcji Małopolskiego Dziennika Urzędowego. Wydział Nadzoru 
i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie każdorazowo sprawdzał 
prawidłowość przekazania uchwał m.in. do RIO i jeżeli stwierdził brak przekazania uchwały 
czynił to niezwłocznie informując równocześnie zainteresowaną gminę, aby na przyszłość 
unikać nieprawidłowości. W przypadku ww. uchwały brak jest potwierdzenia, że została 
przekazana do RIO. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 519, 522-523) 

W kontrolowanym okresie dotacja dla przedszkola specjalnego, do czasu otrzymania 
metryczki subwencji oświatowej na dany rok, przekazywana była w wysokości 1/12 planu 
ustalonego na poziomie wykonania roku poprzedzającego. W 2011 r. metryczka subwencji 
oświatowej wpłynęła 21 marca 2011 r., a miesięczna stawka przekazywanej dotacji 
na jednego ucznia niepełnosprawnego zmieniona została dopiero w miesiącu sierpniu 

                                                      
31 Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm. 

32 Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm. 

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

34 Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm. 
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2011 r., w którym wypłacono również wyrównanie dotacji za okres od stycznia do lipca. 
W 2013 r. metryczka subwencji oświatowej wpłynęła 25 marca 2013 r., a należna kwota 
dotacji skorygowana została dopiero w okresie od października do grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 417-418) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że dotacja na uczniów niepełnosprawnych winna 
być przekazywana w wysokości odpowiadającej kwocie przewidzianej 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie35 działalność Urzędu w zakresie przyznawania 
i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli niepublicznych. Ocena negatywna 
w tym zakresie wynika z wagi stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących ustalania 
podstawy obliczenia dotacji, nieaktualizowania stawek tych dotacji bezpośrednio 
po zmianach w budżecie Miasta wydatków bieżących na przedszkola publiczne prowadzone 
przez miasto Gorlice, jak również przekazania w 2011 i 2012 r. dotacji dla przedszkola 
specjalnego na uczniów niepełnosprawnych w zaniżonej wysokości. Najwyższa Izba 
Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań w zakresie przyznawania i przekazywania 
środków budżetowych dla przedszkoli publicznych. 

2. Rozliczenie środków przekazanych przedszkolom 

2.1. Rozliczenie środków przekazanych przedszkolom 
publicznym 

2.1.1. Urząd terminowo otrzymywał sprawozdania budżetowe Rb-28S z wykonania planu 
wydatków budżetowych  samorządowej jednostki budżetowej od miejskich przedszkoli. 
Badane w tym zakresie sprawozdania za okres od stycznia 2011 r. do października 2013 r., 
ze wszystkich miejskich przedszkoli wpłynęły do 10 dnia po upływie okresu 
sprawozdawczego w przypadku sprawozdań miesięcznych i do 1 lutego w przypadku 
sprawozdania rocznego (za wyjątkiem sprawozdania Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 
w którego skład wchodzi Miejskie Przedszkole nr 8 które wpłynęło 2 lutego 2012 r.), zgodnie 
z terminami określonymi w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej36. 

(dowód: akta kontroli str. 39-43) 

2.1.2. Sprawozdania Rb-28S były sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym 
przez pracownika Biura Planowania i Realizacji Budżetu w Urzędzie – było to zgodne 
z postanowieniami § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. Urząd nie korzystał z uprawnień 
określonych w § 9 ust. 4 tego rozporządzenia i nie weryfikował ich pod względem 
merytorycznym. 

Inspektor Edyta Szilder (odpowiedzialna za przyjęcie i weryfikację sprawozdań) wyjaśniła, 
że Ministerstwo Finansów aplikację do sporządzania sprawozdań rocznych udostępniło 
2 lutego 2012 r. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w rozmowie 
telefonicznej w dniu 31 stycznia 2012 r. podał, że otwarcie aplikacji do sporządzenia 
sprawozdań nastąpi dopiero 2 lutego 2012 r. i przy kontroli można powołać się na tę 
rozmowę (notatka z 31 stycznia 2012 r.), stąd uznała, że Miejski Zespół Szkół nr 6 
sprawozdanie Rb-28S za 2011 r. złożył w terminie. W swoim zakresie czynności nie ma 
obowiązku weryfikacji sprawozdań pod względem merytorycznym. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46) 

Skarbnik Miasta Krystyna Tokarska w złożonych wyjaśnieniach wskazała, że zgodnie 
z regulaminem Urzędu do Skarbnika Miasta nie należy kontrola merytoryczna 

                                                      
35 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według tej 
skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosowana jest ocena opisowa. 

36  Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

16 

wydatkowania środków budżetowych. Skarbnik pełni nadzór nad gospodarowaniem 
środkami budżetowymi Miasta analizując sprawozdania pod kątem przestrzegania 
dyscypliny budżetowej w jednostkach. Nadzorowany Wydział Księgowości Finansowo-
Budżetowej nie ma ustalonych i wskazanych zadań w zakresie kontroli merytorycznej. 
Problem braku kontroli jednostek i niektórych wydatków poruszała na posiedzeniu ścisłego 
kierownictwa nie później niż w październiku 2013 r. Burmistrz dał jednoznacznie 
do zrozumienia, że temat zostanie poruszony w innym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 70) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

2.2. Rozliczenie środków przekazanych przedszkolom 
niepublicznym 

2.2.1. Obowiązująca w okresie objętym kontrolą uchwała w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji nie naruszała przepisów art. 90 ust. 3d-3g i ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty. W uchwale uwzględniono m.in. zakres danych, które powinny być zawarte 
w rozliczeniu wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia dotacji oraz zasady 
przeprowadzania kontroli m.in. dokumentacji organizacyjnej i finansowej, co było zgodne 
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Uchwała nie zawierała uregulowań dotyczących 
prowadzenia przez przedszkola niepubliczne dokumentacji w sposób umożliwiający 
jednoznaczne stwierdzenie, jakie wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 22-28) 

2.2.2. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 
niepublicznych nie została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

2.2.3. Badanie prawidłowości przekazywania rozliczeń przez cztery niepubliczne 
przedszkola (Przedszkole Sióstr Felicjanek, Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka”, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”, 
Niepubliczne Przedszkole „Elfik”) z przekazanych im dotacji z budżetu Miasta Gorlice 
w 2011 r. na ogólną kwotę 770,5 tys. zł i 2012 r. na kwotę 933,5 tys. zł wykazało, 
że rozliczenia te dokonywane były w sposób określony w uchwale w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji, bowiem podmioty te: 

 do 10 dnia danego miesiąca złożyły informacje o liczbie dzieci uczęszczających 
do przedszkola,  

 do 20 stycznia następnego roku złożyły rozliczenia wykorzystania dotacji 
(wykorzystanej w całości).  

Informacje oraz rozliczenia zawierały dane określone odpowiednio w załączniku nr 2 i nr 3 
do uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. Miasto nie żądało przedłożenia 
dokumentów potwierdzających rzetelność danych wykazanych w rozliczeniach. 

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 778-779) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK dobrą praktyką byłoby uregulowanie sposobu weryfikacji przedkładanych 
przez przedszkola niepubliczne rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz prowadzenia przez 
te podmioty ewidencji umożliwiającej ustalenie wykorzystania środków budżetowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie rozliczania 

środków budżetowych przekazanych przedszkolom. 
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3. System kontroli zarządczej 

3.1. Zarządzeniem nr 64/2012 Burmistrza Miasta Gorlice z 24 kwietnia 2012 r. zostały 
ustalone zasady organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyznaczono trzy obszary 
ryzyka, tj. pierwszy obszar ryzyka finansowego (obejmuje ryzyka związane z finansowaniem 
Urzędu, w tym m.in. zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie, racjonalnym 
zarządzaniem wolnymi środkami oraz właściwym rozliczaniem wyniku finansowego), drugi 
obszar ryzyka operacyjnego (obejmuje ryzyka związane bezpośrednio z zadaniami 
realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne i wynikające z niedoskonałości 
procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów komputerowych), trzeci obszar 
ryzyka zewnętrznego (obejmuje ryzyka determinowane przez siły zewnętrzne 
i niepodlegające kontroli przez Urząd Miejski). Przyjęte procedury kontroli zarządczej 
w Urzędzie obejmowały przyznawanie, przekazywanie oraz rozliczanie środków 
budżetowych. Procedury nie przewidywały kontroli merytorycznej wydatkowania środków 
budżetowych. 

Kontrolę zadań związanych z przyznawaniem i przekazywaniem przedszkolom środków 
budżetowych oraz ich rozliczaniem (nieobejmującą kontroli merytorycznej wykorzystania 
przekazanych środków) przypisano pracownikom Urzędu w zakresach czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 32-38, 51-57) 

W toku kontroli Burmistrz Miasta 30 grudnia 2013 r. wydał nowe zarządzenia: 

 nr 142/2013 w sprawie wprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w 
Gorlicach oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych, 

 nr 143/2013 w sprawie określenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach i w miejskich jednostkach organizacyjnych (w zarządzeniu określono 
m.in. zasady kontroli zarządczej w Urzędzie oraz miejskich jednostkach 
organizacyjnych, planowanie działalności oraz sprawozdanie z niej), 

 nr 144/2013 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 706-751) 

3.2. Funkcjonujący w Urzędzie system kontroli zarządczej nie był w pełni skuteczny 
w obszarze przyznawania i przekazywania środków budżetowych niepublicznym 
przedszkolom. Nieprawidłowości w zakresie udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym 
wynikały z przyjętej w Urzędzie interpretacji przepisów ustawy o systemie oświaty 
i w związku z tym nie zostały ujawnione w ramach funkcjonującej kontroli zarządczej, 
natomiast istotność pozostałych nieprawidłowości i uchybień w ww. obszarze nie daje 
podstaw do zakwestionowania skuteczności systemu kontroli zarządczej. 

(dowód: akta kontroli str. 519-521, 523-528) 

3.3. W latach 2011-2013 przeprowadzono dziewięć audytów wewnętrznych, którymi 
nie objęto zagadnień obejmujących przyznawanie, przekazywanie, wykorzystanie środków 
publicznych przez przedszkola publiczne i niepubliczne. 

Audytor wewnętrzny Daniel Janeczek wyjaśnił, że plan audytu na 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 
opracowywał na podstawie rocznej analizy ryzyka. Z uwagi, że w obszarze „Edukacja 
publiczna” obejmującym zagadnienia związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla 
przedszkoli poziom ryzyka był na poziomie średnim oraz mając na uwadze możliwości 
organizacyjne jednoosobowego stanowiska pracy audytora (3/5 etatu), zadania z tego 
obszaru nie były uwzględniane w planach audytu wewnętrznego.  

(dowód: akta kontroli str. 73) 

3.4. W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu przeprowadzali kontrole 
w publicznych i niepublicznych przedszkolach, którym przekazano środki budżetowe. 
W 2011 r. i 2013 r. (w toku kontroli NIK) skontrolowano przedszkola niepubliczne w zakresie 
rzetelności wykazywania w miesięcznych informacjach liczby dzieci. W jednym przedszkoli 
stwierdzono zaniżenie liczby dzieci o 1 dziecko. Natomiast w 2012 r. kontrolowano 
prawidłowość wykorzystania przekazanych środków budżetowych przez dwa przedszkola 
niepubliczne (wykorzystanie dotacji przekazanych w 2011 r.), jak również przez wszystkie 
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przedszkola publiczne w zakresie wydatkowania środków w latach 2008-2009 
oraz w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Na 2014 r. opracowano plan kontroli wewnętrznej obejmujący m.in. kontrolę niepublicznych 
przedszkoli w zakresie zgodności liczby dzieci wykazanych w miesięcznych informacjach 
ze stanem faktycznym za rok 2014. Tematyka kontroli nie obejmuje prawidłowości 
wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Miasta oraz rzetelności przesyłanych 
informacji o ich wykorzystaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 58-60, 704-705)  

3.5. Realizacja wydatków budżetowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 
nie była przedmiotem kontroli zewnętrznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 
w toku kontroli kompleksowej Miasta Gorlice w zakresie gospodarki finansowej w latach 
2009-2012 (do 6 lipca) przeprowadzonej w 2012 r. nie badała ww. zagadnień. 

(dowód: akta kontroli str. 66) 

W strukturze organizacyjnej Urzędu nie utworzono komórki zajmującej się kontrolą 
wydatków w jednostkach organizacyjnych Miasta Gorlice (w tym przedszkoli publicznych) 
oraz prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków budżetowych przekazanych 
jednostkom innym niż jednostki samorządu terytorialnego, w tym przedszkolom 
niepublicznym. Zadań tych również nie powierzono innym komórkom organizacyjnym 
Urzędu. Burmistrz w wyjaśnieniach podał m.in., że w obowiązujących zasadach kontroli 
zarządczej przez niedopatrzenie nie uwzględniono tematyki kontroli merytorycznej 
wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Gorlice oraz dotacji przekazanych innym podmiotom. Obecnie opracowywana 
jest nowelizacja tych przepisów i zagadnienie to zostanie uwzględnione. Zaproponowane 
zostanie powołanie zespołów kontrolnych, w skład których będą wchodzić specjaliści 
w danym zagadnieniu, którzy będą kontrolować m.in. wydatki w podległych jednostkach 
organizacyjnych oraz dotacje udzielone z budżetu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 6-21, 67-68) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie system kontroli zarządczej. 

IV. Wnioski pokontrolne 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli37, wnosi o: 

1) naliczanie i przekazywanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z uwzględnieniem 
w podstawie obliczania dotacji wszystkich wymaganych obecnymi przepisami 
wydatków bieżących ponoszonych na przedszkola publiczne, w kwocie zgodnej 
z uchwałą budżetową i wprowadzanymi do niej zmianami; 

2) zapewnienie przekazywania wszystkim właściwym organom nadzoru uchwał Rady 
Miasta Gorlice i zarządzeń Burmistrza objętych nadzorem. 

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. 

                                                      
37 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Kraków,       lutego 2014 r. 

Kontroler 
 

Marta Wojnarska  
specjalista kontroli państwowej 
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