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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 we Wrześni 
(dalej „Starostwo”) kontrolę finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych. Celem kontroli była ocena 
przestrzegania zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych w latach 2010-2011.   
 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu  
13 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, przestrzeganie 
przez powiat wrzesiński zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, wynikających z ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2. 

1. W latach 2010-2011 Starostwo przekazało działającym na terenie powiatu wrzesińskiego ośmiu 
ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym dotacje w wysokości 404.496,93 zł, z czego 221.085,50 zł w 2010 r. 
i 183.411,43 w 2011 r. Udzielona ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym dotacja stanowiła blisko 30 % 
(w 2010 r.) i 26 % (w 2011 r.) pochodzącej z budżetu państwa kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, 
ustalonej dla powiatu wrzesińskiego z tytułu funkcjonowania na jego terenie szkół niepublicznych (kwota 
subwencji wynosiła odpowiednio 740.384,80 zł i 713.261,38 zł). 
 2. Rada Powiatu we Wrześni (dalej „Rada Powiatu”), stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty, ustaliła (w uchwale nr 124/XVII/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) tryb udzielania i rozliczania oraz zakres 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 
Ustalając tryb udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, Rada Powiatu uwzględniła podstawę obliczania dotacji, 
zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 
termin i sposób rozliczenia dotacji. W uchwale wskazano m. in., że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymanej przez powiat wrzesiński. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 
otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu wrzesińskiego szkoły 
publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji – zgodnie z postanowieniami uchwały 
– są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub 
rodzaju. W uchwale nie zdefiniowano jednak pojęcia „najbliższy powiat”. Decyzję o wysokości dotacji dla 
ponadgimnazjalnych szkól niepublicznych na lata 2010 i 2011 (dla których na terenie powiatu wrzesińskiego nie 
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było odpowiednika szkoły publicznej danego typu i rodzaju), podjął Zarządu Powiatu, przyjmując jako podstawę 
ustalenia wysokości dotacji, najniższe kwoty wydatków bieżących ponoszone na prowadzenie szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju przez sąsiadujące z powiatem wrzesińskim powiaty. Działanie takie, wobec braku 
zdefiniowania przez Radę Powiatu pojęcia „najbliższego powiatu” dla powiatu wrzesińskiego, było niezgodne z 
art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, a Zarząd Powiatu działał z przekroczeniem ustawowych uprawnień. 
Ustalanie trybu udzielania dotacji oraz podstawy obliczania dotacji, na której wysokość bezpośredni wpływ ma 
kwota wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat, należało bowiem do wyłącznej kompetencji 
organu stanowiącego powiatu.  

3. Rada Powiatu, uchwałą nr 61/XI/2011 z dnia 22 września 2011 r., ustaliła tryb udzielania i rozliczania 
dotacji przyznawanych z budżetu powiatu wrzesińskiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o 
uprawnieniach szkół publicznych. Uchwała ta nie obowiązywała wprawdzie w objętym kontrolą okresie, NIK 
zwraca jednak uwagę, że w uchwale nie ustalono podstawy obliczania dotacji ani stawki dotacji (np. w ujęciu 
procentowym), jaka miała przypadać na ucznia niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół 
publicznych działających na terenie powiatu wrzesińskiego. W uchwale nie ustalono również trybu udzielania 
dotacji dla szkół niepublicznych w przypadku braku na terenie powiatu wrzesińskiego szkoły publicznej danego 
typu i rodzaju. Poprzez ustalenie wzoru rozliczenia dotacji, Rada Powiatu zobowiązała z kolei dotowane szkoły 
do rozliczania dotacji, polegającego na wyszczególnianiu wydatków bieżących sfinansowanych środkami 
z dotacji. Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym są dotacjami podmiotowymi. Nie ma 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.  

Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, uchwała Rady Powiatu nr 61/XI/2011 z dnia 22 września 2011 r., nie 
została przedłożona regionalnej izbie obrachunkowej. Obowiązek przesłania uchwały do regionalnej izby 
obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia, wynikał z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym3. 

4. Wszystkie z ubiegających się o udzielenie dotacji organów prowadzących szkoły, wskazały we 
wnioskach o udzielenie dotacji numer rachunku szkoły, jako właściwy do przekazania dotacji. Mimo to, w 
przypadku dwóch szkół w Miłosławiu - liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz uzupełniającego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych - prowadzonych przez tę samą osobę fizyczną, dotacje, w łącznej wysokości 
129.651,03 zł (75.106,08 zł w 2010 r. i 54.544,95 zł w 2011 r.), przekazano na rachunek bankowy organu 
prowadzącego, a nie szkoły. Przekazanie dotacji na rachunek organu prowadzącego było niezgodne z art. 90 ust. 
3c ustawy o systemie oświaty, a spowodowane zostało niewłaściwym przepływem informacji pomiędzy 
poszczególnymi wydziałami Starostwa.  

5. Upoważniony pracownik Starostwa przeprowadził, w IV kwartale 2011 r., we wszystkich podmiotach 
prowadzących na terenie powiatu wrzesińskiego osiem ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, kontrolę m.in. 
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów w tych placówkach. W toku prowadzonych kontroli nie zostały 
stwierdzone nieprawidłowości mające znaczący wpływ na wielkość przekazanych dotacji. 

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

1) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych, 
uwzględniającego podstawę obliczania dotacji, kryterium wyboru „najbliższego powiatu” oraz trybu 
rozliczania udzielanych dotacji podmiotowych wyłącznie na podstawie rzeczywistej liczby uczniów, 

2) wywiązywanie się z obowiązku przesyłania uchwał Rady Powiatu organom nadzoru, 
3) przekazywanie dotacji na właściwe rachunki bankowe szkół. 
 

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 daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury 
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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. 

 
Rozdzielnik: 
 

 


