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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 Krotoszynie 

(dalej „Starostwo”), kontrolę w zakresie prawidłowości finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych w 

latach 2010 i 2011. 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 14 lutego 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 krotoszyński 

obowiązujących zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.  

1. Rada Powiatu Krotoszyńskiego, stosownie do przepisu art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty2, ustaliła (uchwały z dnia 26 marca 2004 r.. z dnia 25 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 28 stycznia 

2011 r.) tryb udzielania dotacji szkołom niepublicznym oraz ich rozliczania. Określono w nich zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, tryb udzielania 

dotacji, w tym tryb udzielania dotacji w przypadku gdy powiat krotoszyński nie prowadzi szkoły publicznej danego 

typu i rodzaju. W takich przypadkach, zgodnie z wymienionymi uchwałami, podstawą do ustalania dotacji 

powinny być wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu 

lub rodzaju. Ustalono również sposób rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji. Rada Powiatu zobowiązała szkoły do wskazania w rozliczeniach, oprócz faktycznej liczby uczniów, 

również rodzajów i kwot poniesionych wydatków sfinansowanych środkami dotacji. NIK zwraca uwagę, że dotacje 

przekazywane szkołom niepublicznym są dotacjami podmiotowymi. Nie było zatem żadnych przesłanek, aby taką 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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dotację rozliczać co do kierunków jej wykorzystania. Jedynym kryterium rozliczenia udzielonych dotacji powinna 

być bowiem rzeczywista liczba uczniów. Prawidłowość przeznaczenia dotacji na wydatki bieżące szkoły może 

być natomiast sprawdzana w ramach kontroli, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.  

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym3 wyżej wymienione 

uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego, zostały przedłożone Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie wniósł 

uwag do ich treści. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK uchwał tych nie przesłano jednak Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu, pomimo obowiązku wynikającego z art. 78 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy o 

samorządzie powiatowym. Obowiązującą uchwałę z dnia 28 stycznia 2011 r. przesłano Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej dopiero w toku kontroli NIK, tj. w dniu 20 stycznia 2012 r.  

2. Zarząd Powiatu ustalał kwoty należnej dotacji poszczególnym szkołom niepublicznym niezgodnie z art. 

90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz niezgodnie z § 1 uchwał Rady Powiatu z dnia 26 marca 2004 r. i z dnia 

28 stycznia 2011 r., w myśl której dotacja dla niepublicznych szkół przysługuje na każdego ucznia w wysokości 

50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych (w przeliczeniu na jednego ucznia) 

w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. 

Ustalając kwoty dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (zaoczne) oraz dla 

niepublicznego liceum uzupełniającego (zaoczne) tj. dla szkół dwóch różnych typów, przyjmowano do obliczeń 

łączne wydatki ponoszone w publicznych liceach ogólnokształcących (dzienne), zaewidencjonowane w rozdziale 

80120 klasyfikacji budżetowej (licea). Z kolei, wyliczając kwoty dotacji dla niepublicznych szkół policealnych 

(zaoczne), za podstawę przyjmowano łączne kwoty wydatków bieżących ponoszonych przez publiczną 

zasadniczą szkołę zawodową (dzienna) oraz publiczne technika (dzienne), zaewidencjonowanych w rozdziale 

80130 (szkoły zawodowe). Stosowany sposób ustalania kwot dotacji nie zapewniał zgodności z podstawową 

zasadą wynikającą z przywołanego art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, według której dotacja dla szkoły 

niepublicznej danego typu i rodzaju powinna być ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w 

szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej 

danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższy powiat na 

prowadzenie szkół publicznych danego typu lub rodzaju. Według art. 8 ustawy o systemie oświaty, każda z 

wymienionych szkół tj. licea ogólnokształcące, licea uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły 

policealne to szkoły różnego typu. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pana Starosty, że 

ustawa o systemie oświaty nie określa precyzyjnie, co należy rozumieć przez typ szkoły oraz, że przyjęte 

sposoby wyliczenia kosztu są uprawnione, gdyż typ i rodzaj szkoły, o którym mowa w art. 90 ust. 3 występują w 

szkołach i wydatkach zgrupowanych odpowiednio w rozdziałach: 80120 (licea) i 80130 (szkoły zawodowe). 

Zdaniem Pana Starosty sposób wyliczenia oparty na faktycznych kosztach ujętych w budżecie lepiej określa 

faktyczne koszty działalności szkół, aniżeli informacja pozyskana z innego powiatu, która może być oparta na 

funkcjonowaniu jednej szkoły z niewielką liczbą uczniów i jest przez Starostwo nieweryfikowalna. W ocenie NIK, 

przyjęcie do ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych, kwoty bazowej, ustalonej w budżecie powiatu 

                                                           
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 



 3

krotoszyńskiego, jako kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych na jednego ucznia, (w 

latach 2010 i 2011 r.) w  liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych nie spełniało wymogu tożsamości 

typu i rodzaju szkół, o którym mowa w przywoływanych przepisach ustawy o systemie oświaty. Powiat 

krotoszyński nie prowadził szkół publicznych odpowiadających typowi i rodzajowi dotowanych szkół 

niepublicznych. Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku braku na terenie 

powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, należało za podstawę ustalenia wysokości dotacji przyjąć 

wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

Mając na uwadze, że pojęcie „najbliższy powiat” jest pojęciem niezdefiniowanym, uwzględniając wolę 

ustawodawcy wyrażoną w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, to do kompetencji Rady Powiatu 

Krotoszyńskiego należało zdefiniowanie pojęcia „najbliższego powiatu” dla powiatu krotoszyńskiego. 

W przypadku Policealnego Studium Farmaceutycznego podstawą obliczenia wysokości dotacji były średnie 

wydatki w policealnych szkołach medycznych (kierunek – technik farmaceutyczny), prowadzonych przez 

województwo wielkopolskie. Dla tej szkoły, ujętej w wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez 

powiat krotoszyński jako szkoła przeznaczona dla dzieci lub młodzieży, kwota należnej dotacji na jednego ucznia 

stanowiła 50% średnich wydatków w szkołach prowadzonych przez województwo wielkopolskie.  

3. Starostwo, w wyniku nieprawidłowego ustalenia wysokości dotacji dla poszczególnych szkół 

niepublicznych, przekazywało środki na rachunki bankowe niektórych szkół w następujących nienależnych 

kwotach. Dla Policealnego Studium Farmaceutycznego w 2010 r. zawyżono dotację o 9 692,20 zł, a w 2011 r. 

przekazano tej szkole mniej o 3 992,97 zł. W 2011 r., dla czterech szkół: Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych (organ prowadzący -Zakład Doskonalenia Zawodowego) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

(Dariusz Zaremba), Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie i Policealnej Szkole 

Pracowników Służb Społecznych (Wanda Kruszczyńska), przekazano łącznie o 2.354,07 zł więcej niż wynikało z 

prawidłowego obliczenia. W toku kontroli NIK kwoty dotacji przekazane w wysokościach większych niż należne 

zostały zwrócone na rachunek bankowy Starostwa.  

4. Udzielone szkołom niepublicznym w latach 2010 i 2011 kwoty dotacji, odpowiednio 973 922,82 zł i 

1 282 543,10 zł stanowiły 62,7% i 64,5%, części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej dla powiatu 

krotoszyńskiego z tytułu funkcjonowania na jego terenie szkół niepublicznych: 1 552 960,13 zł w 2010 r. i 

1 987 511,61 zł w 2011 r. 

5. Starostwo w ograniczonym zakresie korzystało z prawa kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

rzeczywistym. W okresie objętym kontrolą NIK przeprowadzono tylko dwa takie postępowania, w których 

udzielonych szkołom niepublicznym, w tym zgodności przedkładanej informacji o liczbie uczniów ze stanem 

stwierdzono różnice pomiędzy rzeczywistą liczbą uczniów, a danymi przekazywanymi przez beneficjentów do 

Starostwa. W I półroczu 2012 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, zaplanowano przeprowadzenie kontroli we 

wszystkich dziesięciu niepublicznych dotowanych szkołach.  

 



 4

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

1) ustalanie dotacji dla szkół niepublicznych na podstawie przewidzianych w budżecie Powiatu 

wydatków szkół publicznych, odpowiadających typowi i rodzajowi dotowanych szkół niepublicznych lub w 

przypadku braku na terenie powiatu krotoszyńskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, na podstawie 

wydatków ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.   

2) doprowadzenie do ustalenia przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego trybu udzielania dotacji dla szkół 

niepublicznych, uwzględniającego kryterium wyboru „najbliższego powiatu” oraz trybu rozliczania udzielanych 

dotacji podmiotowych wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby uczniów. 

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 wniosków, 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 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. 

 


