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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/089 – Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy Tadeusz Jasiński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88060 
z 12 marca 2014 r.; 
Janusz Klimek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88075 z 31 marca 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nowym Sączu, 
ul. Ducha Świętego 4, 33-300 Nowy Sącz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Małek – dyrektor Szkoły 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność Szkoły w zakresie wykorzystania i rozliczania w latach 2011-2014 (do końca 
lutego) dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu państwa oraz zapewnienia w latach 
szkolnych 2010/2011-2013/2014 (do 7 maja) wymaganej organizacji kształcenia. 

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów 
działalności Szkoły, objętych kontrolą. 
W Szkole zapewniono organizację kształcenia wymaganą do uzyskania dotacji. Działała 
ona zgodnie z wpisem do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych oraz prawidłowo 
realizowała zadania niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 
Dotacje, uzyskane przez Szkołę z budżetu państwa na podstawie art. 90 ust. 4b ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, zostały prawidłowo wykorzystane, a za okres 
od grudnia 2011 r. do lutego 2014 r. – prawidłowo rozliczone. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

 nieterminowym przekazaniu 11 miesięcznych rozliczeń dotacji za okres od stycznia do 
listopada 2011 r. do Centrum Edukacji Artystycznej4, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. 
w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym5; 

 wykazaniu w 38 rozliczeniach dotacji wydatków niedotyczących danego miesiąca, co 
stanowiło naruszenie § 5 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. 

Wymienione nieprawidłowości nie miały znacznego wpływu na kontrolowaną działalność. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie wymaganej organizacji kształcenia 

1.1. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 18 listopada 
2009 r. pod numerem 537/8/2009 i prowadziła działalność jako niepubliczna 
ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia w rozumieniu § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – dalej: u.s.o. 
4 Dalej: CEA. 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1091 – dalej: rozporządzenie MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. 
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Uzasadnienie 
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i niepublicznych6. Według zaświadczenia Dyrektora CEA o wpisie do ewidencji 
niepublicznych szkół artystycznych, Szkoła prowadzona była przez Katolickie 
Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu (Plac Kolegiacki 2)7. Posiadała ona 
uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z 18 listopada 2009 r. Szkoła nie działała w strukturze zespołu szkół. Dane zawarte 
w ww. zaświadczeniu były zgodne z faktyczną działalnością Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 6-53) 

Statut Szkoły był zgodny z art. 84 u.s.o. i określał: nazwę, typ szkoły oraz jej zadania, osobę 
prowadzącą szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organy szkoły oraz ich 
zadania, organizację szkoły, prawa i obowiązki pracowników i uczniów, zasady 
przyjmowania uczniów do szkoły, wewnątrzszkolne zasady oceniania, warunki promowania 
i klasyfikowania uczniów, sposoby pozyskiwania środków finansowych. Statut ten został 
zatwierdzony przez przewodniczącego KSO 1 października 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8-40) 

Liczba uczniów kształcących się w Szkole, wg stanu na koniec września, przedstawiała się 
następująco: 

       Cykle kształcenia 

 

Rok szkolny 

Liczba uczniów  
w I cyklu (kl. I-III) 

Liczba uczniów  
w II cyklu (kl. IV-VI) 

 

Łącznie 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI 

2010/2011 15 15 0 0 0 0 30 

2011/2012 16 14 14 0 0 0 44 

2012/2013 15 15 14 12 0 0 56 

2013/2014  18 17 16 14 10 0 75 

(dowód: akta kontroli str. 41, 179) 

W badanym okresie arkusze organizacyjne Szkoły sprawdzane i opiniowane były przez 
przewodniczącego KSO (wizytator CEA również je sprawdzał, lecz nie opiniował). 

(dowód: akta kontroli str. 42-45) 

1.2. W kontrolowanym okresie Szkoła nie była objęta ewaluacją lub kontrolą w ramach 
nadzoru pedagogicznego – inną niż kontrola spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 
3 u.s.o. – prowadzoną przez CEA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego8 lub 
wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 46-53) 

1.3. W dniach 18-19 lutego 2011 r. główny wizytator CEA przeprowadził kontrolę w zakresie 
spełniania przez Szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o. W protokole kontroli 
CEA stwierdzono, że spełnia ona przedmiotowe warunki i zalecono dalsze doskonalenie 
dokumentacji szkolnej dot. realizacji programu nauczania, w szczególności w zakresie 
wymagań edukacyjnych określonych dla poszczególnych poziomów kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 46-53) 

1.4. W wyjaśnieniach dotyczących realizacji ww. zalecenia pokontrolnego CEA, dyrektor 
Szkoły podał m.in.: W związku z tym, że szkoła prowadziła swoją działalność od kilku 
miesięcy, zakres badanej dokumentacji był ograniczony, co miało wpływ na stosunkowo 
małą możliwość odniesienia się przez wizytatora CEA do realizacji podstawy programowej 
określonej dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. Wydane zalecenie dotyczyło jedynie 
dalszego doskonalenia dokumentacji szkolnej w zakresie realizacji programu nauczania, 
w szczególności wymagań edukacyjnych określonych dla poszczególnych poziomów 
kształcenia. W okresie pokontrolnym w dalszym ciągu prowadzenie wyżej wymienionej 
dokumentacji jest prawidłowe. Szkoła realizuje, oddzielne dla poszczególnych cykli 
nauczania, Szkolne Plany Nauczania, które są zgodne z ramowym planem nauczania dla 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

                                                      
6 Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42. 
7 Dalej: KSO. 
8 Dalej: MKiDN. 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. […] Ponadto szkoła posiada 
Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla każdego przedmiotu ujętego w Szkolnym Planie 
Nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 172-173) 

1.5. Liczba nauczycieli Szkoły, zatrudnionych w okresie poddanym kontroli, przedstawiała 
się następująco: 

Rok szkolny Liczba nauczycieli 
zatrudnionych na 
podstawie umowy 

o pracę (łącznie 
z dyrektorem 

Szkoły) 

Liczba nauczycieli 
zatrudnionych na 
podstawie umowy 

zlecenia 

Zgoda CEA 
(art. 7 ust. 1a 
i 1b u.s.o.)1 

Zgoda CEA 
(art.10 ust. 9 
ustawy z dnia 
26 stycznia 

1982 r. Karta 
Nauczyciela9) 

2010/2011 15 10 0 2 

2011/2012 26 4 0 1 

2012/2013 40 4 0 2 

2013/2014  44 5 0 0 
1) Wszystkie osoby zatrudnione i prowadzące zajęcia w Szkole były nauczycielami posiadającymi przygotowanie 
pedagogiczne, w związku z czym nie było potrzeby ubiegania się o zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na podstawie art. 7 ust. 1a i 1b u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 54, 85-93) 

1.6. W okresie objętym kontrolą Szkoła posiadała warunki lokalowe oraz wyposażenie 
niezbędne do realizacji podstaw programowych określonych: w rozporządzeniach Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół10, a także w rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach 
artystycznych11. Baza dydaktyczna Szkoły mieściła się w budynku, który został wynajęty na 
okres 10 lat na podstawie umowy zawartej 17 sierpnia 2009 r. pomiędzy właścicielem 
budynku, a KSO. Przed rozpoczęciem działalności Szkoły, KSO uzyskało zgodę na 
prowadzenie w tym budynku działalności edukacyjnej od: Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Sączu, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Nowym Sączu. 

(dowód: akta kontroli str. 55-60, 65, 78, 83, 178) 

Łącznie Szkoła zajmowała powierzchnię 600 m2 , w tym m.in: 

 sale do zajęć indywidualnych: nr 1 – 11 m2, nr 2 – 15 m2, nr 3 – 7,4 m2; 

 sale do zajęć grupowych, przeznaczonych do kształcenia ogólnego i kształcenia 
muzycznego: nr 10 – 44 m2 (świetlica), nr 14 – 37,7 m2, nr 21 – 40 m2, nr 20 – 51 m2, nr 
24 – 45 m2 (sala do rytmiki), nr 25 – 35 m2, nr 30 – 16 m2 (I pracownia komputerowa), 
nr 33 – 37,6 m2, nr 34 – 21 m2 (II pracownia komputerowa); 

 sala teatralna i koncertowa na 440 miejsc ze sceną wyposażoną w nagłośnienie 
i oświetlenie; 

 pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz pomieszczenia 
administracyjne (sekretariat, księgowość i kadry). 

Na realizację zajęć sportowych, w tym zajęć wychowania fizycznego, Szkoła wynajmowała 
halę sportową Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz pływalnię Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. 
Szkoła wykorzystywała do realizacji zajęć m.in. następujące środki dydaktyczne: 
I. Instrumentarium: pianina elektroniczne (2 szt.), pianina tradycyjne (5 szt.), gitary 
klasyczne (7 szt.), fletnia (1 szt.), duże instrumentarium Orffa (1 komplet), małe 
instrumentarium Orffa (1 komplet), dzwonki diatoniczne + pałeczki (1 komplet), skrzypce 
(2 szt.), klarnet (1 szt.). 

                                                      
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 191. 
10 Z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) oraz z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). 
11 Dz. U. z 2011 r., Nr 15, poz. 70. 
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II. Techniczne środki nauczania: komputery (20 stanowisk w dwóch salach 
komputerowych), projektory (4 szt.), tablice interaktywne (2 szt.), wizualizer (1 szt.), sprzęt 
sportowy do zajęć WF i nauki pływania (piłki do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, 
piłki nożnej, pachołki, znaczniki, makarony, płetwy itp.). 
Ponadto Szkoła wykorzystywała sprzęt będący na stanie wynajmowanych obiektów 
sportowych, a uczniowie – własne instrumenty muzyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

1.7. Z protokołów przeglądu technicznego i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, 
protokołów kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu 
oraz protokołów kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów Szkoły wynika, że w kontrolowanym okresie Szkoła zapewniała bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki i pracy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach12. 

(dowód: akta kontroli str. 59-83, 174-177) 

1.8. Uczniowie Szkoły uczestniczyli w konkursach i festiwalach znajdujących się 
w kalendarzu imprez artystycznych CEA. Między innymi 8 grudnia 2012 r. dwie uczennice 
brały udział w regionalnych przesłuchaniach organizowanych w Krakowie przez wizytatorów 
CEA, region X. Ponadto: 

 5 kwietnia 2011 r. trzej uczniowie uczestniczyli w VI Festiwalu Polskiej Muzyki 
Współczesnej dla Pianistów im. Janiny Garści w Lublińcu (zorganizowanym przez 
Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu); 

 28 kwietnia 2012 r. uczennica zajęła drugie miejsce w III Międzynarodowym Dniu 
Tańca w kategorii solo do lat 11 (zorganizowanym przez Stowarzyszenie Taneczne 
AXIS oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu); 

 1 czerwca 2012 r. sześciu uczniów reprezentowało Nowy Sącz i prowadziło wykłady 
w auli Politechniki Gdańskiej podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dzień 
Młodego Naukowca – Symetria we Wszechświecie – od Nano do Makroskali 
(zorganizowanej przez Polską Akademię Dzieci i Politechnikę Gdańską); 

 12 grudnia 2012 r. uczeń zdobył trzecie miejsce w VII Memoriale Szachowym im. 
Arcymistrza Jerzego Krzysztonia (zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dla Miasta 
oraz Sądecką Bibliotekę Publiczną im. J. Szujskiego w Nowym Sączu); 

 20 grudnia 2012 r. uczennica zajęła trzecie miejsce i została laureatem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Mitologicznej w Warszawie (zorganizowanej przez Firmę OLIMPUS 
w Warszawie); 

 11 maja 2013 r. uczennica zdobyła drugie miejsce w XVI Małopolskim Konkursie 
Pianistycznym im. J. I. Paderewskiego w Tuchowie (organizowanym przez Społeczne 
Ognisko Muzyczne w Tuchowie, Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna i Dom 
Kultury w Tuchowie); 

 1 czerwca 2013 r. uczeń zdobył pierwsze miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie 
Informatycznym klas I-III (organizowanym przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu). 

W latach szkolnych 2012/2013-2013/2014 uczniowie klasy czwartej i ich nauczyciele 
uczestniczyli w realizacji międzynarodowego programu GOLDEN FIVE w celu uzyskania 
certyfikatu Złotej Szkoły (koordynowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie). 

(dowód: akta kontroli str. 84, 180) 

W działalności Szkoły w zakresie zapewnienia organizacji kształcenia wymaganej do 
uzyskania dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację kształcenia w Szkole. 

                                                      
12 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

6 
 

2. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji podmiotowych 
udzielonych z budżetu państwa 

2.1. Kwoty dotacji uzyskanych przez Szkołę na podstawie art. 90 ust. 4b u.s.o. w latach 
2011–2014 (do końca lutego) przedstawiały się następująco: w 2011 r. – 298 688 zł, 
w 2012 r. – 435 812 zł, w 2013 r. – 628 894 zł, w 2014 r. – 121 034 zł. Łącznie wyniosły one 
1 484 428 zł. 
Dotacje przekazywane były przez CEA na rachunek bankowy Szkoły w terminach 
określonych w art. 90 ust. 4e u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 94-96) 

2.2. W badanym okresie Szkoła nie była kontrolowana w zakresie wykorzystania dotacji 
podmiotowej ani przez CEA, ani przez MKiDN. 

(dowód: akta kontroli str. 46-48) 

2.3. Wnioski KSO o dotację dla Szkoły sporządzono zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia 
MKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. Organ prowadzący Szkołę złożył w latach 2010–2013 
cztery wnioski o przyznanie jej dotacji z budżetu państwa, podając w nich m.in. planowaną 
liczbę uczniów. Wnioski te zostały przekazane do CEA, odpowiednio: 29 września 2010 r., 
26 września 2011 r., 28 września 2012 r. i 23 września 2013 r., tj. z zachowaniem terminu 
określonego w art. 90 ust. 4b u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 104-120) 

2.4. Szkoła przekazywała do CEA rozliczenia dotacji za okres od grudnia 2011 r. do lutego 
2014 r. w terminie określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. 
Miesięczne liczby uczniów, podane w rozliczeniach za okres od stycznia 2011 r. do lutego 
2014 r., były zgodne z rzeczywistą liczbą uczniów, ustaloną na podstawie szkolnej 
dokumentacji przebiegu nauczania. 
Liczba uczniów wykazywana w Systemie Informacji Oświatowej w latach 2011-2013 
(wg stanu na koniec marca i września) była zgodna z liczbą uczniów wykazywaną 
w miesięcznych rozliczeniach dotacji przekazywanych do CEA. 
W badanym okresie CEA nie stwierdziło niezgodności danych w przekazywanych przez 
Szkołę miesięcznych rozliczeniach dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 101-136, 165-166) 

Wszystkie rozliczenia dotacji za okres od stycznia 2011 r. do lutego 2014 r., w których 
wykazano wydatki ze środków pochodzących z dotacji (na sumę 1,489 mln zł), były zgodne 
ze wzorami przekazanymi szkołom do stosowania przez CEA13. Wzory te nie zawierały 
w swych treściach obowiązku podawania rzeczywistej liczby uczniów przedstawionej 
narastająco od początku roku kalendarzowego. Pominięcie tych danych we wzorach było 
niezgodne z wymogiem określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 
2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 121-133, 160-162, 181) 

Sekretarz Szkoły, odpowiedzialna za sporządzanie i przekazywanie rozliczeń dotacji do 
CEA, wyjaśniła m.in., że miesięczne rozliczenia dotacji sporządzane były na wzorze 
dokumentu opracowanego przez CEA i zamieszczonego na jego stronie internetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 160-162) 

2.5. Kwoty dotacji, wykorzystanych przez Szkołę i wykazanych w rozliczeniach za lata 2011-
2014 (do końca lutego), przedstawiały się następująco: 

(w zł) 

 Rodzaj wydatków 2011 2012 2013 2014 
(do końca 

lutego) 

Wydatki 
łączne 

       

 Wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 

282 882,57 433 264,35 594 341,73 104 228,51 1 414 717,16 

                                                      
13 Pisma CEA: L.dz. 5699/2008 z 22 września 2008 r. oraz L.dz. 7222/2013 (nr FS-KB-720-138/2013 z 21 października 2013 r. 
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 Wydatki na pomoce 
dydaktyczne 

0 0 0 0 0 

 Wydatki na materiały 
i wyposażenie 

1 938,60 0 0 1 052,95 2 991,55 

 Wydatki na energię 
elektryczną, c.o., wodę 

i gaz 
1 192,46 0 20 592,67 11 334,03 33 119,16 

 Czynsz najmu budynku, 
wynajem sal 

12 134,37 2 547,65 13 959,60 1 040 29 681,62 

 Dowóz uczniów na zajęcia 540 0 0 0 540 

 Wydatki łączne 298 688 435 812 628 894 117 655,49 1 481 049,49 

Wszystkie otrzymane dotacje podmiotowe przeznaczone na lata 2011-2013 zostały 
w całości wykorzystane i przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Szkoły oraz na 
dofinansowanie realizacji jej zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki społecznej, a więc zgodnie z art. 90 ust. 3d u.s.o. W latach 2011-2012 
działalność szkoły przynosiła stratę. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. oraz na 28 lutego 
2014 r. odnotowano przewagę przychodów nad kosztami szkoły. Dodatni wynik finansowy 
nie był spożytkowany jako zysk organu prowadzącego. Szkoła nie prowadziła 
wyodrębnionej ewidencji księgowej dotacji, natomiast wszystkie dowody źródłowe 
dokumentujące wydatki szkoły ze środków pochodzących z dotacji były trwale oznaczone 
adnotacją o wysokości i pochodzeniu tych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 101-103, 133, 137-152, 159) 

W latach 2011-2014 (do końca lutego) zajęcia z uczniami Szkoły, na podstawie zawartych 
umów zleceń, przeprowadzało 13 nauczycieli. W roku szkolnym 2010/2011 (od początku 
2011 r.) obowiązywało dziesięć takich umów, w latach szkolnych 2011/2012-2012/2013 – 
po cztery umowy, a w roku szkolnym 2013/2014 (do końca lutego 2014 r.) – pięć umów. Na 
podstawie umów nie wypłacano nauczycielom wynagrodzeń za okres, kiedy zajęcia 
dydaktyczne nie były prowadzone (ferie, wakacje). W badanym okresie wszystkie 
rozliczenia godzin przepracowanych w danym miesiącu wskazywały kwoty brutto 
wynagrodzenia za godzinę edukacyjną zgodne ze stawkami zawartymi w umowach zleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 153-158) 

W poszczególnych latach kontrolowanego okresu CEA przekazywało Szkole dotacje 
w kwotach wynikających z przedstawianej w rozliczeniach liczby uczniów oraz przyjętych 
przez CEA stawek dotacji na jednego ucznia (które wynosiły: w 2011 r. – 718 zł, w latach 
2012-2013 – po 754 zł, w 2014 r. – 829 zł). Ponadto 20 grudnia 2013 r. CEA przekazało na 
rachunek Szkoły dodatkowe środki dotacji na rok 2013 w wys. 59,6 tys. zł, w celu 
zmniejszenia niedoboru. 
Od 1 stycznia 2013 r. art. 90 ust. 4c u.s.o. uzależniał przekazanie dotacji podmiotowej 
w przeliczeniu na ucznia od spełnienia warunku uczestnictwa takiego ucznia w co najmniej 
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Warunek ten dotyczył 
niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują 
obowiązku szkolnego. 
Szkoła realizowała obowiązek szkolny i przekazywanie jej dotacji podmiotowej nie było 
uzależnione od uczestnictwa ucznia w zajęciach obowiązkowych. Przekazane do CEA 
rozliczenia dotacji podmiotowej za rok 2013 – wypełnione według wzorów przekazanych do 
stosowania przez CEA – wskazywały łącznie 759 uczniów, w tym 755 uczestniczących 
w miesiącach rozliczeniowych, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
Rozliczając dotację na rok 2013, za okres od stycznia do listopada, i przekazując dotację za 
grudzień, CEA zaniżyło kwotę dotacji przysługującej Szkole o 3 016 zł (4 x 754 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 95-96, 101-103, 133, 138-139) 

2.6. Szkoła w latach 2011–2013 nie otrzymywała środków publicznych z innych źródeł niż 
dotacje podmiotowe z budżetu państwa. Ponadto przychodem szkoły było czesne 
przekazywane przez osoby fizyczne. 
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Przychody Szkoły z tytułu ww. dotacji stanowiły: w 2011 r. – 69%, w 2012 r. – 69%, 
w 2013 r. – 71% i w 2014 r. (do końca lutego) – 69% całości jej przychodów. Łączna kwota 
dotacji w badanym okresie stanowiła 70% przychodów uzyskanych przez Szkołę. 
W 2011 r. 66% kosztów Szkoły pokryto ze środków pochodzących z dotacji, w 2012 r. – 
65%, w 2013 r. – 79%, a w 2014 r.(do końca lutego) – 69%. Łącznie, w kontrolowanym 
okresie, koszty Szkoły zostały pokryte ze środków dotacji w 71%. 

(dowód: akta kontroli str. 159) 

W działalności Szkoły w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji podmiotowych 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Jedenaście miesięcznych rozliczeń dotacji za okres od stycznia do listopada 2011 r. 
przekazano do CEA z naruszeniem terminu określonego w § 5 ust. 1 rozporządzenia 
MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. Opóźnienia wyniosły od 2 do 8 dni. Łączna kwota 
wydatków ze środków pochodzących z dotacji, wykazana w tych rozliczeniach, 
wyniosła 273,9 tys. zł. 

Sekretarz Szkoły, odpowiedzialna za sporządzanie i przekazywanie do CEA rozliczeń 
dotacji, wyjaśniła m.in., że powodem kilkudniowych opóźnień przy składaniu 
miesięcznych rozliczeń dotacji był obowiązujący wcześniej termin do 15 dnia po 
miesiącu sprawozdawczym. Wynikłe opóźnienia spowodowane były brakiem bieżącej 
informacji prawnej, a następnie przeoczeniem terminu w związku z faktem, że 
wcześniej obowiązywał termin do połowy miesiąca. 

(dowód: akta kontroli str. 101-133, 160-162) 

2. W 38 skontrolowanych miesięcznych rozliczeniach dotacji (przekazanych do CEA) 
wystąpiły różnice pomiędzy wykazanymi w nich kwotami wydatków wykonanych ze 
środków pochodzących z dotacji, a kwotami wydatków faktycznie poniesionych przez 
Szkołę z tych środków w rozliczanych okresach. W 2011 r. wystąpiło 19 takich różnic 
na sumę 59 tys. zł, w 2012 r. – 15 na sumę 50 tys. zł, w 2013 r. – 20 na sumę 
168 tys. zł, a w 2014 r. (za okres styczeń-luty) – 5 na sumę 26 tys. zł. Powyższe 
niezgodności nie wpłynęły na prawidłowość rozliczenia dotacji za poszczególne lata 
budżetowe, ale stanowiły naruszenie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MKiDN 
z 12 sierpnia 2010 r., zgodnie z którym każde rozliczenie powinno zawierać wykaz 
poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, od początku roku kalendarzowego 
z wyodrębnieniem poniesionych wydatków w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 

Księgowa Szkoły wyjaśniła, że przyczyną wystąpienia ww. różnic było omyłkowe 
zakwalifikowanie w poszczególnych okresach sprawozdawczych wydatków, które 
faktycznie zostały poniesione w innych okresach. 

(dowód: akta kontroli str. 163-169) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
wykorzystanie i rozliczanie dotacji podmiotowych udzielonych Szkole z budżetu państwa na 
podstawie art.90 ust. 4b u.s.o. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieterminowym 
przekazywaniu w 2011 r. do CEA miesięcznych rozliczeń dotacji, co stanowiło naruszenie 
§ 5 ust. 1 rozporządzenia MKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. oraz wykazaniu w 38 
rozliczeniach dotacji wydatków niedotyczących danego miesiąca, co stanowiło naruszenie 
§ 5 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia. 

IV. 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 Kontroli14, 
wnosi o podjęcie działań w celu wyeliminowania błędów z miesięcznych rozliczeń dotacji 
przekazywanych do CEA. 

                                                      
14 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 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,          maja 2014 r. 

  
  

Kontroler 
 
 

 

Janusz Klimek 
specjalista kontroli państwowej 
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