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Poznań, dnia 28 marca 2012 r.           

 

Pan 
Zygmunt Wolny 
Starosta Powiatu Rawickiego 

 

 

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 Starostwie Powiatowym 
w Rawiczu (zwanym dalej „Starostwem”), kontrolę finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych 
w latach 2010 i 2011. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 
w dniu 16 marca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście 
niniejsze 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. 

 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nieprzestrzeganie przez powiat rawicki obowiązujących 
zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych, w których nie był realizowany obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki. Powyższą ocenę uzasadniają zaprezentowane niżej oceny cząstkowe. 

1. Rada Powiatu Rawickiego ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych szkołom 
niepublicznym. Kwestie te w okresie objętym kontrolą regulowały dwie uchwały: do dnia 12 listopada 2009 r. 
uchwała nr XXXV/279/06 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych 
(dalej zwana „uchwałą nr XXXV/279/06”), a od dnia 13 listopada 2009 r. uchwała Rady Powiatu Rawickiego nr 
XXXI/250/09 z dnia 27sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół 
niepublicznych dla dorosłych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania (dalej zwana „uchwałą nr XXXI/250/09” ze zm.). Zakres danych, które powinny 
być zawarte we wniosku o dotację w obu uchwałach odpowiadał dyspozycji art. 90 ust 3. ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty2.  

Wymienione uchwały, po ich przyjęciu przez Radę Powiatu Rawickiego, nie zostały przesłane 
w ustawowym terminie do regionalnej izby obrachunkowej, czym naruszono art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym3, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 
1997 r. o regionalnych izbach obrachunkowych4. Pierwsza z uchwał nie została w ogóle przesłana do regionalnej 
izby obrachunkowej, a drugą przekazano dopiero po upływie 27 miesięcy od jej podjęcia. 
W uchwałach tych określono, iż dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje 
w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W ocenie NIK dosłowne przeniesienie 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
3 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm. 
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regulacji ustawowej zawartej w art. 90 ustawy o systemie oświaty („nie niższa niż 50%”) do uchwały organu 
stanowiącego było niewystarczające, bowiem stawka dotacji (np. w ujęciu procentowym) przypadająca na ucznia 
niepublicznych szkół na terenie powiatu musi jednoznacznie wynikać z uchwały organu stanowiącego. Ustawowy 
zapis - nie niższa niż 50% - wyznacza jedynie minimalną granicę stawki dotacji. Stawkę tę powinna ustalić Rada 
Powiatu w uchwale, która stanowi akt prawa miejscowego5. Wyżej wymienione uchwały określały, że 
w przypadkach braku na terenie powiatu rawickiego 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. Mając na uwadze, że pojęcie 
„najbliższy powiat” jest pojęciem niezdefiniowanym przez ustawodawcę, uwzględniając zakres delegacji 
wyrażony w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, stwierdzić należy, że to do kompetencji Rady Powiatu 
Rawickiego należało zdefiniowanie pojęcia „najbliższego powiatu” dla powiatu rawickiego, jako element trybu 
postępowania w sprawie ustalania wysokości dotacji.  

W ocenie NIK zawarte w uchwale nr XXXI/250/09 zobowiązanie dotowanych szkół do podawania 
w rozliczeniach rocznych, informacji o kosztach bieżących prowadzenia szkoły w danym roku, nie znajduje 
umocowania w przepisach ustawy o systemie oświaty. 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, 
stosownie do trybu kontroli określonego przez Radę Powiatu Rawickiego, w formie uchwały podjętej na 
podstawie art. 90 ust. 4 ww. ustawy.  

2.  Starostwo ustalało kwoty dotacji dla szkól niepublicznych niezgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. Wyliczając dotacje dla niepublicznych szkół policealnych6, działających w ramach Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w Rawiczu, Policealnego Studium Zawodowego Agentów Ochrony Fizycznej Osób 
i Mienia w Rawiczu oraz Szkoły Policealnej w strukturze Zespołu Szkół dla Dorosłych w Jutrosinie, jako podstawę 
obliczenia dotacji w 2010 r. przyjęto planowane wydatki ponoszone łącznie w technikach dla dorosłych oraz 
w szkole policealnej (technik rolnik, technik prac biurowych), wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych 
w Bojanowie. Organem prowadzącym tę szkołę był powiat rawicki. Wydatki przyjęte do obliczeń w 2010 r. były 
ewidencjonowane przez tę szkołę w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). Stosowany sposób ustalania kwot 
dotacji nie zapewniał jednak 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. Łączna kwota 
dotacji udzielonych tym szkołom z naruszeniem zasad finansowania szkół niepublicznych wyniosła 164.300 zł. 
W roku 2011 r. prawidłową podstawę obliczania dotacji dla niepublicznych szkół policealnych stanowiły wydatki 
planowane na prowadzenie Szkoły Policealnej w Bojanowie. 

Ustalając dotacje w 2010 r. i 2011 r. dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Jutrosinie i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rawiczu oraz Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w Jutrosinie przyjmowano jako podstawę obliczenia dotacji kwoty wydatków 
bieżących ponoszonych przez powiat gostyński na prowadzenie liceum dla dorosłych oraz technikum dla 
dorosłych. Zgodnie z uchwałami (nr XXXV/279/06 i nr XXXI/250/09) zarząd powiatu rawickiego w sytuacji 
nieprowadzenia przez powiat szkół publicznych odpowiadających typowi i rodzajowi dotowanych szkół 
niepublicznych, za podstawę ustalania wysokości dotacji powinien przyjąć wydatki bieżące ponoszone przez 
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju. Szkoły publiczne, których wydatki 
stanowiły podstawę obliczeń nie były tożsame co do typu i rodzaju z dotowanymi szkołami niepublicznymi. 
Według art. 8 ustawy o systemie oświaty, każda z wymienionych szkół tj. licea ogólnokształcące, licea 
uzupełniające, technika, technika uzupełniające, to szkoły różnego typu. Łączna kwota dotacji dla tych szkół 
w latach objętych kontrolą wyniosła 559.832 zł.  
Decyzje co do sposobu przyjęciu podstawy obliczania dotacji, a tym samym decyzje o wysokości kwot dotacji 
przypadających w 2010 r. i 2011 r. na jednego ucznia niepublicznych szkół danego typu i rodzaju podejmowała 
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa. NIK zwraca uwagę na to, że ustalenie podstawy 

                                                           
5 W uchwale Rady Powiatu Rawickiego nr XV/102/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. stawka dotacji została określona w sposób 
jednoznaczny – 50%. 
6 Policealne Studium Ekonomiczne, Policealne Studium Administracji, Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
Policealne Studium Logistyki, Policealne Studium Informatyki.  
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obliczania dotacji jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 
wynikającą z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Ustalając podstawę udzielenia dotacji działano więc 
z naruszeniem ustawowych kompetencji organu stanowiącego.  

3. Starostwo przeprowadziło kontrole we wszystkich dotowanych niepublicznych szkołach w zakresie 
prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów. W kontrolach tych ujawniono, iż w miesięcznych 
rozliczeniach dotacji podawana była inna liczba uczniów niż  (wynikająca z księgi uczniów) rzeczywista. 
W przypadkach stwierdzenia, w toku przeprowadzanych kontroli, zawyżonej lub zaniżonej liczby uczniów korygowano 
kwoty należnej dotacji, co NIK ocenia pozytywnie.  

4. NIK zwraca uwagę, że w uchwałach w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, w tym 
również w uchwale Nr XV/102/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., ustalono, 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 jest udzielana dotacja. Taki zapis w uchwałach 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.  

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 rawickiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, na podstawie wydatków ponoszonych przez 
najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, 

2) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół 
niepublicznych, uwzględniającego m.in.:  

- kryterium wyboru „najbliższego powiatu”,  

- sposób obliczania dotacji w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu 
i rodzaju co dotowana szkoła, zgodnego z dyspozycją art.90 ust. ustawy o systemie oświaty (in fine), 

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

3) terminowe przedkładanie uchwał organom nadzoru.  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu działając 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 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 do dyrektora 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


