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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 88012 z 16 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 do 2) 

2. Małgorzata Kram, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88013 z 16 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3 do 4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” 
38 - 300 Gorlice, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 21 (dalej: Przedszkole) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Kaczmarczyk, kierownik 

 (dowód: akta kontroli str. 72) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Przedszkola w  zakresie 
wykorzystania środków dotacji z budżetu gminy, jej rozliczenia oraz wykonywania 
przez placówkę niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 
w latach 2011-2013. 

 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności: 

 prawidłowe wykorzystanie dotacji z budżetu gminy, 

 zatrudnianie nauczycieli posiadających stosowne kwalifikacje, 

 prowadzenie i dokumentowanie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole oraz terminowe przekazywanie informacji o takiej gotowości rodzicom, 

 terminowe rozliczanie otrzymanych środków i wypełnianie obowiązków 
sprawozdawczych2. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Określonymi m.in. w uchwale Nr 418/XLVI/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Gorlice przez inne podmiotu niż jednostka 
samorządu terytorialnego (dalej: uchwale o udzielaniu dotacji). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystanie środków publicznych 

1.1. W latach 2011-2013 Przedszkole otrzymało z budżetu gminy Gorlice dotacje 
w łącznej wysokości 410,4 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 128,1 tys. zł, w 2012 r. – 
149,8 tys. zł i w 2013 r. 132,5 tys. zł. Otrzymane środki wykorzystano w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 24, 28 do 29, 30, 35 do 62, 102 do 105) 

1.2. Według oświadczenia Kierownika Przedszkola wysokość środków budżetowych 
w latach 2011-2013 nie wystarczała na pełną realizację prowadzonych 
w Przedszkolu zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, ale prawidłowe 
wykonanie zadań zostało zapewnione, gdyż Przedszkole pokryło część kosztów 
(ok.25 %) z własnych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 112 do 114, 122) 

1.3. Planowana liczba uczniów w Przedszkolu na lata: 2011, 2012 i 2013, wykazana 
we wnioskach o udzielenie dotacji, wyniosła 30 w każdym roku objętym kontrolą. 
Wnioski te przekazano Burmistrzowi Miasta Gorlice odpowiednio w dniach – 
7 września 2010 r., 15 września 2011 r., 1 sierpnia 2012 r. i 1 lipca 2013 r., 
tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty3. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 31 do 34) 

1.4. Szczegółowej kontroli poddano liczbę dzieci uczęszczających do Przedszkola 
w wybranych dziewięciu miesiącach, po trzy z każdego z roku objętego kontrolą4. 
W każdym ze skontrolowanych miesięcy liczba dzieci uczęszczających do 
Przedszkola wynosiła 30, tj. była zgodna z zapisami statutu i informacjami złożonymi 
do Urzędu Miasta Gorlice (dalej Urząd). Informacje o faktycznej liczbie uczniów były 
składane przez kierownika przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca na 
formularzach zgodnych z załącznikiem nr 2 do uchwały o udzielaniu dotacji, 
tj. z zachowaniem trybu i terminu określonego w ww. uchwale. W ww. informacjach 
uwzględniono wyłącznie dzieci w wieku powyżej 2,5 roku. W badanym okresie jedno 
dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 12 do 19, 37 do 62) 

1.5 W zakresie wykorzystania dotacji analizą objęto wydatki z dziewięciu wybranych 
miesięcy na kwotę 122.986,29 zł. Wydatki Przedszkola sfinansowane z dotacji 
w wybranych miesiącach wyniosły łącznie 101.218,10 zł. Z otrzymanych środków 
pokryto wydatki bieżące (m.in. wynagrodzenia, zakup wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych, opłaty za media i wynajem pomieszczeń). Środki zostały 
wykorzystane zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 5 do 7, 72, 84 do 85, 96 do 101, 112,117 do 121) 

Jak wyjaśniła Główna Księgowa w rozliczeniu uwzględniała tylko część wydatków 
bieżących rozdzielając je w różnych częściach na rodzaje wydatków wskazane 
w załączniku nr 3 do uchwały o udzielaniu dotacji (m.in.: wynagrodzenia, media, 
najem, zakup pomocy dydaktycznych i książek). W trakcie niniejszej kontroli (od 
stycznia 2014 r.) wprowadziła dodatkowe zapisy na kartach kontowych wskazujące 
wydatki rozliczane w ramach otrzymanej dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 117 do 121, 122) 

1.6 Dotacja przekazywana była na rachunek bankowy Przedszkola wskazany we 
wnioskach o udzielenie dotacji na dany rok, składanych zgodnie z zapisami uchwały 

                                                      
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572). 
4 Sierpień, wrzesień, listopad 2011 r; luty, maj, listopad 2012 r.; marzec, listopad, grudzień 2013 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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o udzielaniu dotacji. Wszystkie rozrachunki prowadzone były poprzez to jedno konto 
bankowe. 

(dowód: akta kontroli str. 5 do 11, 72, 84 do 85,96 do 101, 112,117 do 121) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania środków 
publicznych w latach 2011 - 2013 nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Przedszkola w  zakresie 
wykorzystania środków publicznych w latach 2011 - 2013. 

2. Rozliczenie środków publicznych 

2.1. Badaniem, pod kątem zgodności z trybem ustalonym w uchwale o udzielaniu 
dotacji, objęto rozliczenia dotacji  otrzymanych na 2011 r. i 2012 r. z budżetu gminy. 

Obydwa rozliczenia zostały dokonane w sposób zgodny z ww. uchwałą i zostały 
złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do tej uchwały. Zawierały one 
m.in. kwotę dotacji otrzymaną i wykorzystaną w danym roku wraz z rozbiciem na 
rodzaje wydatków finansowane w ramach przyznanej dotacji (np. wynagrodzenia, 
wydatki eksploatacyjne, wynajem, zakup wyposażenia, książek i pomocy 
dydaktycznych). 

(dowód: akta kontroli str. 10, 30, 35, 36) 

2.2. Rozliczenia roczne dotacji za 2011 r. i 2012 r. zostały przekazane do Urzędu 
odpowiednio: 14 stycznia 2012 r. i 9 stycznia 2013 r., a miesięczne rozliczenia były 
składane do 10 każdego miesiąca, tj. z zachowaniem terminu określonego 
w uchwale o udzielaniu dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 5 do 11, 35, 36, 37 do 62) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie rozliczania dotacji nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Przedszkola w zakresie 
rozliczania środków publicznych w badanym okresie. 

 

3. Wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki 

3.1 Dane charakteryzujące Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
„Chatka Misia Uszatka” w latach szkolnych: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, 
przedstawia tabela:  

 L.p. Wyszczególnienie 
Rok szkolny: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 2 3 4 5 

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 1 1 1 

2 
Liczba dzieci w oddziałach ogółem 

na dzień 30 września, w tym: 
30 30 30 

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych 1 0 0 

3 
Liczba pracowników pedagogicznych, 

z tego: 
2 2 2 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nieprawidłowości 
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 L.p. Wyszczególnienie 
Rok szkolny: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 2 3 4 5 

3.1 
nauczyciele wychowania przedszkolnego5 

(Oligofrenopedagog) 
2 2 2 

3.2 
nauczyciel religii zatrudniony 

w przedszkolu w ramach wolontariatu6 
1 1 1 

3.3 
nauczyciel rytmiki/ akompaniament do 
zajęć rytmiczno-umuzykalniających7 

1 1 1 

4 
Liczba pozostałych pracowników,  

z tego: 
3 3 3 

4.1 pomoc nauczyciela8 1 1 1 

4.2 pracownicy ekonomiczno-administracyjni9 1 1 1 

4.3 pracownicy kuchni i stołówki10 1 1 1 

5 
Opłaty miesięczne wnoszone przez 

rodziców (w zł)11: 
186,60/246 

zł 

186.60 0d 
III 2012r. 
190.60/246 
zł 

230,80/256 
zł 

5.1 
W tym opłata stała za pobyt dziecka 

w przedszkolu w tym opłata za godziny 
ponad podstawę programową12 

90/ 120 zł 90/120 zł 130 zł 

5.2 
opłaty za dodatkowe zajęcia13 (ponad 

podstawę programową): 
20 20 20 

5.2.2 - jęz. angielski 
20 zł / 

miesiąc 
20 zł/ 

miesiąc 
20 zł/ 

miesiąc 

5.3 za wyżywienie dziecka (dziennie) 

4.60 za 2 
posiłki 

6 zł – za 3 
posiłki  

4.60 za 2 
posiłki od 
III 4,80 zł 
6 zł – 3 
posiłki 

4.80 zł – 2 
posiłki 
6 zł – 3 
posiłki 

5.4 
inne oraz  rada rodziców (dobrowolna 

opłata14) rocznie 
190 zł  180 zł 185 zł 

6 

Zajęcia organizowane poza podstawą 
programową, finansowane przez 

rodziców w ramach opłaty z wierszy 
5.1-5.2 (liczba godzin w tygodniu 

w jednej grupie): 

1 1 1 

6.1 - jęz. angielski 
2x 0,5 
godz / 
tydz. 

2 x 0,5 
godz/tydz. 

2 x 0,5 
godz/tydz. 

(dowód: akta kontroli str. 22 do 23, 66 do 71, 73 do 83) 

                                                      
5 Zatrudnieni w wymiarze odpowiednio: 2 nauczycieli na pełny etat. 
6Zatrudniony w ramach wolontariatu. 
7Zatrudniony na podstawie umowy zlecenia na wykonywanie akompaniamentu do zajęć rytmiczno-umuzykalniających.  
8 Pomoc nauczyciela, zatrudniona na umowę zlecenia. 
9 Główny księgowy zatrudniony na umowę zlecenia wg zakresu obowiązków. 
10Kucharka (1 etat) umowa o pracę na czas określony. 
11Stawka miesięczna – przy założeniu, że miesiąc ma 21 dni: 2011/2012 r. czesne 90 zł – żywienie 96,60 zł – razem 186.60 zł 
(4.60 za każdy dzień - dla dzieci korzystających z 2 posiłków) lub 120 zł czesne i żywienie 126 zł (6 zł żywienie dla dzieci 
korzystających z 3 posiłków) – razem 246 zł.; 2012/2013 r . – czesne jak wyżej – żywienie od marca 4,80 zł dziennie (190,80 zł 
z czesnym dla dzieci korzystających z 2 posiłków) i 246 zł dla dzieci korzystających z 3 posiłków; 2013/2014 r. czesne 130 zł - 
żywienie z 2 posiłkami (4,80 zł dziennie) – razem 230,80 zł, z 3 posiłkami (6 zł dziennie) - całość odpłatności 256 zł. 
12Opłata miesięczna stała przyjęta uchwałami (odpowiednio: Nr 3/2011 z dnia 29 sierpnia 2011; 1a/2012 z dnia 30 sierpnia 
2012 r.; 2/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.) Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach w sprawie 
wysokości opłat czesnego w Niepublicznym Przedszkolu TPD „Chatka Misia Uszatka”. 
13Nauka języka angielskiego w latach szkolnych: 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 finansowana za składek rodziców, 
realizowana przez firmę zewnętrzną (na podstawie umów zawartych z Radą Rodziców). 
14Składki przeznaczano m.in. na: upominki dla dzieci na Mikołaja i zabawę noworoczną, organizację festynu rodzinnego, 
upominki na dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego, środki czystości, wyprawkę – art. plastyczne. 
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3.2 W latach 2011 – 2013 w przedszkolu prowadzono obserwacje pedagogiczne 
oraz sporządzono analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, co było 
zgodnie z przepisami zał. nr 1 do rozporządzenia MEN w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego15.  

3.3 Dzieci pięcioletnie lub sześcioletnie uczęszczały do Przedszkola w roku 
szkolnym 2011/2012 (dziesięcioro dzieci) i dla wszystkich sporządzono analizy 
gotowości do podjęcia nauki w szkole, a ich rodzice otrzymali informacje 
o gotowości szkolnej dzieci w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej16. W roku szkolnym 2011/2012 opracowano także 
jeden program edukacyjno-terapeutyczny oraz przygotowano dwa plany działań 
wspierających rozwój dziecka. W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola 
uczęszczają wyłącznie dzieci trzyletnie oraz czteroletnie i dla każdego z nich 
przeprowadzono analizy obserwacji pedagogicznych na podstawie arkuszy 
obserwacji pedagogicznych. Dla 28 dzieci opracowano Plan Działań Wspierających 
Rozwój Dziecka a dla dwojga dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej sporządzono Plan pracy korekcyjno-kompensacyjnej oraz Plan pracy 
logopedycznej. Dodatkowo Plan pracy logopedycznej sporządzono jeszcze dla 
sześciorga dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 106 do 111) 

3.4 Według oświadczenia Kierownik Przedszkola wszystkie dzieci sześcioletnie, 
które uczęszczały do Przedszkola w roku szkolnym 2011/2012, i których rodzicom 
przekazano informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej (2 dzieci), rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. Pozostała ósemka 
dzieci kontynuowała naukę w oddziałach „zerowych” (6) lub pozostała 
w Przedszkolu (2).  

(dowód: akta kontroli str. 106 do 111) 

3.5 W kontrolowanym okresie w Przedszkolu było zatrudnionych dwóch nauczycieli. 
Posiadali oni stosowne kwalifikacje określone rozporządzeniem z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli17 (m.in. 
studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki 
wczesnoszkolnej oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki). 
Nauczyciel religii posiadał ukończone studia magisterskie (Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny w Tarnowie) oraz posiadał 
skierowanie zgodnie z wymogami § 7 w związku z § 1 pkt. 2 porozumienia pomiędzy 
Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 
6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii18. 

(dowód: akta kontroli str. 12 do 19, 25 do27) 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczących wykonywania niektórych zadań w zakresie kształcenia wychowania 
i opieki. 

 

                                                      
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenie ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). 
16§ 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 
[państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624). 
17 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). 
18 Dz.Urz.MEN z 2000 r., Nr 4, poz. 20. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Przedszkola w obszarze 
dotyczącym wykonywania niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowywania 
i opieki. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie kontrolowanej 
działalności, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie 
oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli19 
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. 

 

 

Kraków, dnia  stycznia 2014 r. 

 

  
  

Małgorzata Kram 
Specjalista k.p. 

 

 

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

podpis  

 

                                                      
19 (Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.). 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


