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Wystąpienie pokontrolne 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej ustawa 
o NIK), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Ostrowie 
Wielkopolskim (dalej „Starostwo”), kontrolę finansowania w latach 2010 i 2011 ponadgimnazjalnych szkół 
niepublicznych. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym 
w dniu 26 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście 
niniejsze wystąpienie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nieprzestrzeganie przez powiat ostrowski obowiązujących 
zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych.  
1. Rada Powiatu Ostrowskiego, stosownie do przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty2, uchwałą nr XIII/80/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustaliła tryb udzielania dotacji szkołom 
niepublicznym oraz ich rozliczania. Określono w niej zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, podstawę udzielenia dotacji – tj. 50% wydatków ustalonych 
w budżecie powiatu, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju oraz prawo do kontroli 
zgodności liczby uczniów wykazywanych przez szkoły niepubliczne ze stanem faktycznym. W uchwale nie 
określono natomiast trybu ustalania dotacji w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu 
i rodzaju. 
Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym3 uchwała została 
przedłożona Wojewodzie Wielkopolskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Kolegium RIO 
uchwałą z dnia 9 stycznia 2008 r. orzekło nieważność niektórych jej postanowień (§ 1 ust. 3, § 2 ust. 3 i § 3), 
m.in. zapisu według którego dotację przyznaje się w wysokości ustalonej w budżecie powiatu na okres danego 
roku budżetowego.  
2. Zarząd Powiatu, w okresie objętym kontrolą, ustalał kwoty należnej poszczególnym szkołom 
niepublicznym dotacji niezgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 5 uchwały Rady Powiatu 
z dnia 10 grudnia 2007 r. Zamiast przyjmować do obliczeń dotacji 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków 
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, przyjmowano 50% kwoty 
przewidzianej na jednego słuchacza szkoły publicznej dla dorosłych, w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez powiat ostrowski. Tak nieprawidłowo ustalone kwoty dotacji wynoszące w przeliczeniu na 
jednego słuchacza 128,12 zł w 2010 r. i 138,99 zł w 2011 r. stosowano w jednakowej wysokości dla rożnego typu 
dotowanych szkół; licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea dla dorosłych, szkoły policealne. Dla 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych TEB kwota dotacji na jednego słuchacza ustalona została 
w wymienionych latach odpowiednio w wysokości 219,96 zł i 536,12 zł. Kwoty dotacji udzielone szkołom 
niepublicznym w sposób niezgodny z art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty, wyniosły: 557 095,40 zł w 2010 r. 
i 1 526 733,93 zł w 2011 r.4. Jako przyczynę zastosowania przedstawionego sposobu obliczania dotacji 
pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa wskazali brak możliwości ustalenia wydatków 
bieżących przypadających na jednego ucznia szkół publicznych tożsamych (co do typu i rodzaju) do szkół 
dotowanych, co jednak nie usprawiedliwia działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Z kolei 
uzasadnieniem dla ustalenia dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych TEB w kwocie wyższej niż 
dla pozostałych szkół policealnych, według pracowników Starostwa, były przepisy rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego. Według tych przepisów, w przypadku kształcenia w zawodach medycznych, kwota części 
oświatowej subwencji ogólnej jest zwiększana w związku z zastosowaniem przynależnej uczniom tych szkół 
dodatkowej wagi (P13). NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku 
dotowania szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przy 
obliczaniu dotacji nie stosuje się zasad według których ustala się część oświatową subwencji ogólnej należnej 
powiatowi. Również uchwała Rady Powiatu Ostrowskiego nie określała innego trybu obliczania i udzielania 
dotacji dla szkół medycznych.  
3. Starostwo nie korzystało z prawa kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonym szkołom 
niepublicznym, w tym zgodności przedkładanej informacji o liczbie uczniów ze stanem rzeczywistym. Według 
wyjaśnień Pana Starosty zadania w tym zakresie będą realizowane w kolejnym okresie (drugim roku) 
sprawowania funkcji.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o ustalanie dotacji dla szkół 
niepublicznych5, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, tj. na podstawie przewidzianych w budżecie 
powiatu wydatków szkół publicznych, odpowiadających typowi i rodzajowi dotowanych szkół niepublicznych lub 
w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, na podstawie wydatków 
ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust.1 ustawy o NIK, oczekuje 
przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji 
o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji, lub 
przyczynach niepodjęcia takich działań.  
 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora umotywowanych 
zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, 
o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Wymienione kwoty dotacji stanowiły 54,3% i 76,2%, części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej dla powiatu 
ostrowskiego z tytułu funkcjonowania na jego terenie szkół niepublicznych: 1 026 531,34 zł w 2010 r. i 2 002 860,05 zł 
w 2011 r. 
5 Szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 


