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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18 
kwietnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nieprzestrzeganie przez powiat kolski obowiązujących zasad 
finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych. 

1. Rada Powiatu Kolskiego, stosownie do przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty2, ustaliła (uchwała nr XLVI/212/2009 z dnia 26 listopada 2009 r., zmieniona uchwałą nr 
0007.VI.25.2011 z dnia 24 lutego 2011 r.) tryb udzielania dotacji szkołom niepublicznym oraz tryb i sposób ich 
rozliczania, a także zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.  

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym3, ww. uchwały 
Rady Powiatu Kolskiego zostały przedłożone Wojewodzie Wielkopolskiemu, który do ich treści nie wniósł uwag. 
Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, żadna z tych uchwał nie została jednak przedłożona właściwej regionalnej izbie 
obrachunkowej. Obowiązek przesłania uchwał w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia do regionalnej izby 
obrachunkowej wynika z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym.   

2. Kwoty dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, w myśl uchwały Rady Powiatu Kolskiego, 
miały wynosić 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu kolskiego 
szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji miały być wydatki ponoszone w 
szkołach publicznych najbliższego powiatu prowadzącego ten sam typ i rodzaj szkoły publicznej w przeliczeniu 
na jednego ucznia. Rada Powiatu Kolskiego w uchwale nie zdefiniowała jednak pojęcia „najbliższy powiat” dla 
powiatu kolskiego. Odstąpienie od wskazania sposobu ustalania „najbliższego powiatu” przez organ stanowiący, 
pozwoliło na dowolną interpretację tego pojęcia przez organ wykonawczy, co de facto skutkowało ustaleniem 
przez Zarząd Powiatu Kolskiego, a nie przez Radę Powiatu Kolskiego, podstawy obliczenia dotacji dla szkół 
niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny.  

NIK zwraca uwagę, że w uchwale w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 
postanowiono, że w przypadku ustalania wysokości dotacji na podstawie wydatków ponoszonych przez 
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej, musi być zachowana zgodność typu i rodzaju ze szkołą, 
której dotacja jest udzielana. Taki zapis nie odpowiada dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 
zgodnie z którym – w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju - podstawą do 
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły 
publicznej danego typu lub rodzaju.  
                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82. 
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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Realizację postanowień uchwały w sprawie udzielania, rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji 
przekazanych szkołom niepublicznym, Rada Powiatu powierzyła Zarządowi.   

3. Zarząd Powiatu, w okresie objętym kontrolą, ustalał kwoty należnej poszczególnym szkołom 
niepublicznym dotacji niezgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Jako podstawę ustalenia wysokości 
dotacji na 2010 r. dla wszystkich ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych dla dorosłych z terenu powiatu 
kolskiego, przyjmowano bowiem średnie kwoty wydatków ponoszonych na prowadzenie szkół publicznych przez 
powiat kolski (uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające technikum dla dorosłych  
i policealna szkoła dla dorosłych) oraz przez powiat kutnowski (liceum ogólnokształcące dla dorosłych  
i technikum dla dorosłych). Podstawą ustalenia wysokości bieżących wydatków na prowadzenie tych szkół były 
informacje o średnich wydatkach na uczniów szkół różnych typów i rodzajów, wchodzących w skład zespołów 
szkół (Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu prowadzonego przez powiat 
kolski oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie prowadzonego przez powiat kutnowski). Średnie wydatki 
ponoszone w zespołach szkół w 2010 r. były również podstawą do ustalenia wysokości dotacji na 2011 r. dla 
dotowanych przez powiat kolski trzech uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, czterech 
techników uzupełniających dla dorosłych oraz czterech szkół policealnych dla dorosłych. Takie działanie Zarządu 
Powiatu było niezgodne z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – podstawą do ustalenia wysokości dotacji 
powinny bowiem być ustalone w budżecie powiatu wydatki bieżące ponoszone w szkołach publicznych tego 
samego typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju – wydatki 
bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.   

Przy ustalaniu dotacji na 2011 r. dla czterech niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 
oraz dla jednego technikum dla dorosłych, Zarząd Powiatu korzystał z informacji o ustalonych w budżecie 
powiatu sieradzkiego na 2010 r. wydatkach na ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wydatki te nie dotyczyły zatem roku 2011, na który powiat udzielał 
szkołom niepublicznym dotacji.  

Łączna kwota dotacji udzielonych szkołom z naruszeniem zasad finansowania szkół niepublicznych 
wynosiła 1.482.868,58 zł (770.032,68 zł w 2010 r. i 712.835,90 zł w 2011 r.)4.  

4. NIK zwraca uwagę, że zobowiązanie dotowanych szkół do rozliczania dotacji polegającego na 
wyszczególnianiu wydatków bieżących sfinansowanych środkami z dotacji, poprzez ustalenie przez Radę 
Powiatu Kolskiego wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji5, nie ma podstaw prawnych. Dotacje przekazywane 
szkołom niepublicznym są dotacjami podmiotowymi. Nie było zatem żadnych przesłanek, aby taką dotację 
rozliczać co do kierunków jej wykorzystania. Jedynym kryterium rozliczenia udzielonych dotacji powinna być 
liczba uczniów. Prawidłowość wykorzystania dotacji (na wydatki bieżące), zgodnie z art. 90 ust. 3e ustawy  
o systemie oświaty, może być przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez organy jednostki samorządu 
terytorialnego. W ramach takiej kontroli upoważnione osoby mają m. in. prawo wglądu do dokumentacji 
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania dotowanej szkoły (art. 90 ust. 3f ustawy  
o systemie oświaty). 

5. Przeprowadzone przez Starostwo w pięciu niepublicznych zespołach szkół kontrole wykazały m. in. 
nieprawidłowości w zakresie zgodności liczby uczniów szkół wykazywanej w comiesięcznych informacjach  
o rzeczywistej liczbie uczniów oraz w rozliczeniach dotacji.    

Według uchwały Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2009 r., kontrole wykorzystania dotacji przeprowadza 
się m. in. pod względem prawidłowości sposobu dokumentowania wydatków sfinansowanych środkami z dotacji. 
NIK zwraca uwagę, że sprawdzając m. in. prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz 
opisywania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z otrzymanej dotacji, Starostwo przekroczyło 
ustawowy zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.   

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  
1) ustalanie dotacji dla szkół niepublicznych na podstawie przewidzianych w budżecie wydatków szkół 

publicznych, odpowiadających typowi i rodzajowi dotowanych szkół niepublicznych albo - w przypadku braku na 
terenie powiatu kolskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju - na podstawie wydatków ponoszonych przez 
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, 

                                                           
4 Udzielone szkołom niepublicznym w latach 2010-2011 kwoty dotacji (odpowiednio 770.032,68 zł i 712.835,90 zł), stanowiły 42,3% i 37,7% części 
oświatowej subwencji ogólnej ustalonej dla powiatu kolskiego z tytułu funkcjonowania na jego terenie szkół niepublicznych (1.822.413,90 zł w 2010 r.  
i 1.889.407,61 zł w 2011 r.). 
5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/212/2009 Rady Powiatu Kolskiego.   
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2) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół 
niepublicznych, uwzględniającego: 

− kryterium wyboru „najbliższego powiatu”,  
− sposobu obliczania dotacji w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i 

rodzaju co dotowana szkoła, zgodne z dyspozycją art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (in fine), 
− tryb rozliczania udzielanych dotacji wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby uczniów, 
3) przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwał objętych jej nadzorem. 
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 
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 dnia otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora 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 której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 


