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Poznań, dnia 7 marca 2012 r.           

 

Pan 
Józef Zygmunt Nowicki 
Prezydent Miasta Konina 

 
 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 
„ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Koninie 
(zwanym dalej „Urzędem”), kontrolę w zakresie prawidłowości finansowania ponadgimnazjalnych szkół 
niepublicznych przez miasto Konin w latach 2010 i 2011. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione 
zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 lutego 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 
ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. 

 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania miasta Konina w zakresie przestrzegania zasad 
finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki. Powyższą ocenę uzasadniają zaprezentowane niżej oceny cząstkowe. 

1. Rada Miasta Konina ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom niepublicznym. 
W latach 2010 i 2011 regulowały to dwie uchwały: do dnia 11 marca 2010 r. uchwała nr 166 Rady Miasta Konina 
z 24 października 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego oraz szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Konina przez podmioty nie 
należące do sektora finansów publicznych (dalej zwana „uchwałą nr 166”), a od dnia 12 marca 2010 r. uchwała 
Rady Miasta Konina nr 574 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek 
dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego oraz szkół, placówek oświatowych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Konina przez 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego (dalej zwana „uchwałą nr 574”). Zakres danych, które 
powinny być zawarte we wniosku o dotację w obu uchwałach odpowiadał art. 90 ust 3. ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty2. 

W ocenie NIK zawarte w uchwałach zobowiązanie dotowanych szkół do wykazywania w informacjach 
miesięcznych lub w rozliczeniach rocznych, rodzajów wydatków finansowanych z dotacji podmiotowej, nie 
znajduje umocowania w przepisach ustawy o systemie oświaty. Podobnie brak było podstaw prawnych do 
uzależnienia przekazania kolejnej części dotacji od rozliczenia wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanej 
w poprzednim miesiącu.  

W uchwałach określone zostały podstawy obliczania dotacji – 50% ustalonych w budżecie miasta 
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego 
ucznia. Nie wskazano w nich jednak trybu obliczania dotacji w przypadkach, w których miasto Konin nie prowadzi 
szkoły tego samego typu i rodzaju co dotowana szkoła niepubliczna. Nie podano też kryterium, według którego 
wskazywany będzie, „najbliższy powiat”, prowadzący szkoły publiczne tego samego typu lub rodzaju, których 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. (zwana dalej „ustawą o NIK”) 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572  
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wydatki będą podstawą obliczania wysokości dotacji (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). NIK nie 
podziela stanowiska Pana Prezydenta, że wskazanie sposobu ustalania „najbliższego powiatu” będzie należało  
do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty 
jest to kompetencja organu stanowiącego. NIK zwraca także uwagę na to, że w uchwałach tych nie wskazano 
jednoznacznie na jaki dzień miesiąca, stan liczby uczniów (słuchaczy) będzie przyjmowany do obliczania 
wysokości dotacji dla poszczególnych szkół. 

Uchwał tych, po ich przyjęciu przez Radę Miasta, nie przesłano w ustawowym terminie do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, naruszając art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3, 
w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1997 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych4. 
Uchwała nr 574 z 16 grudnia 2009 r. nie została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a uchwała nr 166 
z 24 października 2007 r. została przekazana z 109 dniowym opóźnieniem. Jeszcze w trakcie kontroli NIK 
Sekretarz Miasta Konina podjął działania mające na celu zapewnienie w przyszłości prawidłowe stosowanie 
zasad przekazywania uchwalonych aktów prawa miejscowego do organów nadzoru.  
2.  Urząd ustalał kwoty dotacji dla szkól niepublicznych niezgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. Pomimo, że w uchwałach zapisano, że niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują 
dotacje, w wysokości 50 % ustalonych w budżecie miasta Konina wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, to Urząd nie posiadał tych danych 
w odniesieniu do typów i rodzajów szkół (publicznych), pozwalającej na rzetelne i sprawdzalne ustalenie tej 
wartości. Obliczając wysokości dotacji, w latach 2010 i 2011, stosowano dwie kwoty „bazowe” dla wszystkich 
rodzajów i typów ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych (licea ogólnokształcące, uzupełniające licea 
ogólnokształcące, policealne szkoły zawodowe, technika uzupełniające, technika). Kwoty te ustalane były na 
podstawie zaewidencjonowanych wydatków budżetowych zespołów szkół w układzie rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej.  

Miasto Konin, w latach 2010 i 2011, udzieliło dotacji Szkole Policealnej (kształcącej w zawodzie technik 
farmacji), prowadzonej przez Zespół Edukacji WIEDZA sp. z o.o., w nieprawidłowo ustalonych kwotach. 
Przekazane środki dotacji dla tej szkoły wynosiły w tych latach odpowiednio 197 160 zł i 149 778 zł i stanowiły 
100% ustalonych w budżecie wydatków na prowadzenie szkół publicznych (w przeliczeniu na jednego ucznia)5. 
W szkole tej nie realizowano obowiązku szkolnego ani obowiązku nauki. Dlatego też brak było podstaw do 
ustalenia dotacji dla tej szkoły na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, na którą powołał się Pan 
Prezydent w wyjaśnieniach w tej sprawie. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z przywołanym art. 90 ust. 2a ww. 
ustawy, podstawą ustalenia dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie wydatki 
ustalone w budżecie. Podstawą udzielenia dotacji dla tej szkoły, w której nie był realizowany obowiązek nauki 
powinien być zatem art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Nie ma przy tym znaczenia, że szkoła ta została 
ujęta w „wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST” w kategorii uczniów – „dzieci lub 
młodzież”.  

Według uchwały nr 574, za podstawę ustalenia dotacji w miesiącach lipiec i sierpień powinna być 
przyjęta liczba uczniów wykazana przez szkoły w miesiącu czerwcu. Tymczasem przekazywane przez szkoły (13 
w 2010 r. i 17 w 2011r.) informacje o rzeczywistej liczbie uczniów w miesiącach lipiec i sierpień nie odpowiadały 
stanowi liczebnemu uczniów wykazywanemu w miesiącu czerwcu, ponieważ w informacjach tych, zgodnie ze 
stanem faktycznym, nie ujmowano uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminów oraz osób, które zostały 
skreślone z listy uczniów. Zdaniem NIK uchwała w tym zakresie nie uwzględnia przypadków rzeczywistego 
zmniejszenia się liczy uczniów w miesiącach lipiec i sierpień, na których nie powinna przysługiwać dotacja. 

Urząd nie egzekwował od dotowanych szkół obowiązku złożenia w terminie określonym w § 6 ust. 2 
uchwały nr 574, tj. do 27 grudnia, rozliczeń dotacji za miesiąc grudzień. W latach 2010 i 2011 wymieniony termin 
nie został dochowany odpowiednio przez 30 i 15 szkół.  

Urząd, z naruszeniem art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, nieterminowo przekazywał szkołom 
miesięczne części dotacji. W 19 przypadkach w 2010 r. i w 16 przypadkach w 2011 r. części dotacji nie zostały 

                                                           
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm. 
5 Wyliczenia dokonano na podstawie wydatków bieżących szkół policealnych prowadzonych przez miasto Konin - CKU 
(w 2010) i CKU i Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych (w 2011) 
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przekazane na rachunki dotowanych szkól do ostatniego dnia miesiąca. Opóźnienia wynosiły w 2010 r. od 1 do 
181 dni, a w 2011 r. od 5 do 61 dni. 

3.  W latach 2010 i 2011 miasto Konin przekazało działającym na jego terenie szkołom niepublicznym dotacje 
w kwotach, odpowiednio 4 788 814 zł i 6 055 942 zł. Udzielone dotacje stanowiły w tych latach 90,13 % i 79,22%. 
pochodzącej z budżetu państwa, części oświatowej subwencji ogólnej, ustalonej dla miasta Konina z tytułu 
funkcjonowania na jego terenie szkół niepublicznych. 

4. W 2010 r. miasto Konin, z powodu nie ujęcia (według stanu na dzień 30 września 2009 r.) w systemie 
informacji oświatowej 241 uczniów Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Koninie, nie uzyskało części 
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości  650 166,66 zł. W konsekwencji dane o liczbie uczniów tej szkoły nie zostały 
zamieszczone w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez miasto Konin, który to wykaz  stanowił 
podstawę ustalenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r. Wykaz ten nie został prawidłowo 
zweryfikowany przez Marię Bywalec z Wydziału Oświaty Urzędu  Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 6  ustawy o systemie 
informacji oświatowej6 odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie sprawdzenia kompletności danych 
przekazywanych do Urzędu z innych baz danych oświatowych był Prezydent Miasta Konina.  

Z kolei w 2011 r. kwota nieuzyskanej przez miasto Konin części oświatowej subwencji ogólnej, z powodu 
wprowadzenia przez 19 szkół nierzetelnych danych o liczbie uczniów na dzień 30 września 2010 r. do systemu 
informacji oświatowej wyniosła 176 559,17 zł. Różnice pomiędzy rzeczywistą liczbą uczniów a danymi 
wprowadzonymi do systemu informacji oświatowej zostały ustalone w toku kontroli przeprowadzonej przez 
Wydział Kontroli Urzędu. NIK zwraca uwagę, że ustalenia przeprowadzonych przez Urząd kontroli nie zostały 
wykorzystane przy weryfikacji danych umieszczanych w systemie informacji oświatowej, zawartych następnie 
w „wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST”.  

Rada Miasta Konina, w uchwałach nr 166 i 574 ustaliła tryb rozliczania przekazanych szkołom 
niepublicznym dotacji. Poprzez ustalenie wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji, Rada Miasta zobowiązała 
szkoły do wskazania rodzaju wydatku sfinansowanego środkami z dotacji. NIK zwraca uwagę, że 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 bowiem 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).  

NIK zwraca uwagę na niefunkcjonalny system rozliczania dotacji w oparciu o miesięczne informacje 
o liczbie uczniów. Dotowane szkoły były zobowiązane (uchwała nr 166) do podawania w tych informacjach danych 
o liczbie uczniów w poprzednim miesiącu, w miesiącu składania informacji oraz o przewidywanej liczbie uczniów 
w miesiącu następnym. Zdaniem NIK wprowadzone zmiany (uchwała nr 574) polegające na ograniczeniu zakresu 
informacji o liczbie uczniów w miesiącu poprzednim oraz w miesiącu składania informacji, przy jednoczesnym 
wprowadzeniu nowych uregulowań dotyczących ustalania danych o liczbie uczniów w miesiącach: styczniu, lipcu 
i sierpniu, nie zapewniły przejrzystości obowiązujących w tym zakresie uregulowań.  

Wprowadzone zmiany w ustawie o systemie oświaty, w części dotyczącej kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji przyznanych szkołom (art. 90 ust.3e, obowiązujący od 22 kwietnia 2009 r.) zostały 
uwzględnione z opóźnieniem, dopiero od dnia 12 marca 2010 r. (uchwała 574). 
5.  Urząd w I kwartale 2011 r. przeprowadził kontrole we wszystkich 33 dotowanych niepublicznych 
szkołach w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach 
2010 r. W pięciu szkołach (prowadzonych przez trzy podmioty) kontrole te ujawniły podawanie większej niż 
rzeczywista liczba uczniów. Dwa podmioty (prowadzące szkoły) zwróciły kwoty dotacji pobranych w nadmiernej 
wysokości w łącznej kwocie 5.406 zł, wraz z odsetkami w wysokości 365 zł, zamiast 120 zł. Błędna wysokość 
odsetek wynikała, z niezweryfikowania przez Urząd prawidłowości wyliczenia kwot wpłaconych przez podmioty 
tytułem tej należności.  
Urząd ustalając w jednym przypadku pobranie dotacji w nadmiernej wysokości (650 zł), do czasu kontroli NIK nie 
dochodził tej podlegającej zwrotowi kwoty.  

                                                           
6 Dz. U. Nr 49; poz. 463 ze zm.  
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Z ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Urząd wynika m.in., że stwierdzano przypadki większej 
rzeczywistej liczby uczniów niż liczby uczniów ujętych w informacjach przekazywanych do Urzędu przez szkoły (np. 
w miesiącu wrześniu 2010 r. w szkole policealnej prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe Wiedza rzeczywista liczba 
uczniów była większa o 30, od liczby wykazanej w informacji). W przypadkach stwierdzania, w toku przeprowadzanych 
kontroli, zaniżonej liczby uczniów, Urząd nie korygował kwot należnej dotacji. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 90 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na 
każdego ucznia. 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 
 

1) zapewnienie kompletności baz danych oświatowych zamieszczanych w systemie informacji oświatowej, 
2) doprowadzenie do ustalenia przez Radę Miasta Konina trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, 

uwzględniającego, kryterium wyboru „najbliższego powiatu” oraz trybu rozliczania udzielanych dotacji 
podmiotowych wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby uczniów, 

3) zapewnienie udzielania dotacji na każdego ucznia dotowanej szkoły, w oparciu rzeczywistą liczbę tych 
uczniów.  

 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu działając na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, 

oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta, 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 o przyczynach 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 dyrektorowi Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
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 mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 
 


