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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

„ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Pile 

(dalej „Starostwo”) kontrolę finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych w latach 2010 i 2011. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 marca 

2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, przestrzeganie 

przez powiat pilski obowiązujących zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych. Powyższą 

ocenę uzasadniają zaprezentowane niżej oceny cząstkowe. 

1  Rada Powiatu w Pile, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty2(dalej: „ustawa o systemie oświaty”), w uchwałach: z dnia 15 czerwca 2005 r. a następnie z dnia 

21 grudnia 2009 r3. oraz z 28 stycznia 2010 r., ustaliła tryb udzielania, rozliczania i zakres kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Uchwały 

te, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym4, zostały przedłożone 

regionalnej izbie obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.  

 Rada Powiatu w Pile określiła podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte 

we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz ustaliła termin i sposób rozliczenia 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.  
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
3 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2010 r., z uwagi na brak jednoznacznego 
określenia podstawy obliczania dotacji, orzekło o nieważności tej uchwały. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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udzielonej dotacji. W uchwale z dnia 28 stycznia 2010 r.5 wskazano m.in., że szkoły niepubliczne 

o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

otrzymują dotację na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, równą kwocie przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat pilski. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach 

szkół publicznych, otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących (w przeliczeniu na jednego ucznia), 

ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. W uchwale z dnia 28 stycznia 2010 r. 

określono, że w przypadkach braku na terenie powiatu pilskiego szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju co 

dotowana szkoła niepubliczna, wysokość dotacji będzie ustalana na podstawie wydatków bieżących 

ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, nie 

wskazując jednak, według jakich kryteriów powiat ten będzie typowany. Mając na uwadze, że pojęcie „najbliższy 

powiat” jest pojęciem niezdefiniowanym przez ustawodawcę oraz uwzględniając zakres delegacji wyrażony 

w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, stwierdzić należy, że to do kompetencji Rady Powiatu w Pile należało 

zdefiniowanie pojęcia „najbliższego powiatu” dla powiatu pilskiego, jako elementu trybu postępowania w sprawie 

ustalania wysokości dotacji.  

 2.  Zarząd Powiatu Pilskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pile, corocznie określał wysokość 

kwot miesięcznej dotacji na jednego ucznia każdego typu i rodzaju ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej 

działającej na terenie powiatu pilskiego6. Podstawą ich określenia były, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty, planowane wydatki bieżące szkół publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat 

pilski. Starostwo, w związku z brakiem na terenie powiatu pilskiego niektórych szkół publicznych tego samego 

typu i rodzaju co szkoły niepubliczne działające na terenie powiatu, przy ustalaniu kwot dotacji dla 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego zaocznego dla dorosłych, policealnej szkoły medycznej dziennej dla 

dorosłych i policealnej szkoły medycznej dziennej dla młodzieży, korzystało z informacji o planowanych na dany 

rok, wydatkach bieżących ponoszonych na prowadzenie szkół publicznych danego typu i rodzaju przez 

sąsiadujący Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

3. Zarząd Powiatu Pilskiego w dniu 19 maja 2010 r., ustalając kwoty dotacji dla szkół, w których nie jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przyjął do obliczeń dotacji za okres od stycznia do kwietnia 

stawki obowiązujące w 2009 r. zamiast stawek ustalonych na 2010 r. Przyjęcie takiego sposobu ustalania dotacji, 

jak wyjaśniła dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa, wynikało z wejścia w życie w dniu 30 kwietnia 2010 r. 

uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2010 r. W konsekwencji, 23 szkoły, w których nie był 

                                                           
5 uchwała Nr XXXVIII/473/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
6 W latach 2010-2011 kwoty subwencji dla powiatu pilskiego pochodząca z budżetu państwa w związku z funkcjonowaniem 
na terenie powiatu pilskiego ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wyniosły 
odpowiednio 10 191 866 zł i 12 149 764 zł. Kwoty dotacji udzielonych przez Powiat tym szkołom wyniosły odpowiednio 
6 571 684 zł i 7 583 873 zł, tj. 64,5% i 62,4% kwot części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu z tytułu 
funkcjonowania na jego terenie ww. szkół.  
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realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymało o 62 815,71 zł mniej niż wynikałoby to 

z prawidłowego obliczenia z zastosowaniem stawki ustalonej na 2010 r. W przypadku czterech szkół łączna 

kwota przekazanej w 2010 r. dotacji była większa o 1 956,93 zł od kwoty jaka była im należna. Dotyczyło to 

sytuacji, gdy stawka dotacji w 2010 r. (87,89 zł) była mniejsza niż w 2009 r. (89,00 zł). NIK zwraca uwagę, że 

zgodnie z art. 90 ust. 3 i 3c ustawy o systemie oświaty, dotacje dla szkół niepublicznych są przyznawane na rok 

budżetowy. Należy zaznaczyć, że w przypadku szkół niepublicznych, w których był realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, Zarząd Powiatu Pilskiego przyjął prawidłowo stawki dotacji na cały rok budżetowy 

w równej wysokości dla poszczególnych szkół.  

4. Rada Powiatu w Pile, w uchwale z dnia 28 stycznia 2010 r., ustaliła tryb rozliczania dotacji przekazanych 

szkołom niepublicznym. Poprzez ustalenie wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji, Rada Powiatu zobowiązała 

szkoły do wyszczególnienia faktur, rachunków i innych dowodów księgowych z podaniem nr i dat wystawienia, 

dat poniesienia wydatku, wysokości wydatkowanej kwoty oraz wskazania rodzaju i nazwy wydatku bieżącego. 

NIK zwraca uwagę, że dotacje przekazywane szkołom niepublicznym są dotacjami podmiotowymi. Nie ma zatem 

przesłanek, aby takie dotacje rozliczać co do kierunków ich wykorzystania. Jedynym kryterium ich rozliczenia 

powinna być bowiem liczba uczniów. W świetle dyspozycji art. 90 ust. 3d w związku z art. 90 ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty, prawidłowość wykorzystania tych dotacji może być natomiast przedmiotem kontroli, o której 

mowa jest w ww. przepisach.  

5. Według uchwały Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2010 r. kontrole wykorzystania dotacji przeprowadza 

się m.in. pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji będącej podstawą przyznania dotacji oraz 

zgodności wydatkowania dotacji z celem na który została przyznana. Starostwo przeprowadziło kontrole w 8 

szkołach w 2010 r. oraz w 25 szkołach w 2011 r., sprawdzając nie tylko rzetelność danych o liczbie uczniów 

w poszczególnych miesiącach ale również prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, 

opisywania dokumentów, potwierdzających poniesienie wydatków z otrzymanej dotacji. Przeprowadzone przez 

Starostwo kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie rzetelności danych o liczbie uczniów, stanowiących 

podstawę do obliczania dotacji.  

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, 

uwzględniającego m.in.: 

  - kryterium wyboru „najbliższego powiatu”,  

  - tryb rozliczania udzielonych dotacji wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby uczniów, 

2) skorygowanie kwot dotacji dla szkół niepublicznych, którym w 2010 r. ustalono dotacje w nieprawidłowej 

wysokości.  

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 
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pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych 

w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK 

w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, 

o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.  

 

 

 

 

 

 


