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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/142 – Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych 

oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

  Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Wojciech Borówka-Jakubowski - główny specjalista kontroli państwowej, 

upoważnienie do kontroli nr 87756 z 6 listopada 2013 r. i upoważnienie do kontroli 

nr 87764 z 20 listopada 2013 r.                                    (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim, ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ 

Wielkopolski (dalej „Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Teofil Marciniak - Burmistrz Książa Wielkopolskiego (dalej „Burmistrz”), od dnia 

21 listopada 2010 r.                                                         (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 

finansowanie i rozliczanie środków publicznych przekazywanych z budżetu Gminy 

Książ Wlkp. (dalej „Gmina”) na działalność przedszkoli publicznych i niepublicznych 

w latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli). 

Pozytywną ocenę uzasadnia terminowe przekazywanie i rozliczanie środków 

budżetowych dla przedszkoli publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 

ustalania wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w sposób niezgodny 

z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty („ustawa o systemie 

oświaty”)2, z uwagi na przyjętą przez gminę nieprawidłową kwotę wydatków jako 

podstawę wyliczenia dotacji oraz nieuwzględnienie w tym wyliczeniu zmiany kwot 

wydatków ponoszonych przez Gminę na przedszkole publiczne3, wynikających 

z dokonanych zmian uchwał budżetowych. Skutkiem powyższego było zaniżenie 

w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. wysokości udzielonych 

przedszkolom niepublicznym dotacji przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 

zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki - ogółem w wysokości 

158,7 tys. zł.  

W wyniku kontroli stwierdzono, że w uchwale Rady Miejskiej w Książu 

Wielkopolskim („Rada Miejska”) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania przyjęta została jako podstawa udzielenia dotacji 

dla przedszkoli niepublicznych kwota wydatków ponoszonych przez Gminę na 

finansowanie przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. Zdaniem NIK, rozwiązanie takie jest niezgodne z art. 90 ust. 2b 

ustawy o systemie oświaty.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm. 
3 Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole publiczne. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli 

1. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy funkcjonowało osiem placówek 

wychowania przedszkolnego, z tego: jedno przedszkole publiczne, dwa przedszkola 

niepubliczne, trzy oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych 

oraz dwa bądź trzy4 oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach 

podstawowych. 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym5 w tych placówkach zwiększyła 

się z 287 dzieci w roku szkolnym 2011/2012 do 294 w roku 2013/2014, tj. o 2,4%. 

(dowód: akta kontroli str. 49-50, 358) 

Wydatki budżetowe poniesione w badanym okresie przez Gminę na działalność 

przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosły ogółem 4.546,0 tys. zł, z tego: 

w 2011 r. - 1.669,6 tys. zł  (97% planowanych wydatków na funkcjonowanie tych 

placówek), w 2012 r. - 1.665,5  tys. zł  (97%) i w 2013 r. (do dnia 30 września) - 

1.219,9 tys. zł  (65%). Przedszkole publiczne wykorzystało środki budżetowe 

w wysokości 3.756,9 tys. zł  (99% planu w latach 2011-2012), a przedszkola 

niepubliczne w wysokości 789,1 tys. zł  (88% w latach 2011-2012). 

(dowód: akta kontroli str. 6-8, 10-48, 371-374, 395) 

1.1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli publicznych 

1.1.1. Zasady planowania wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy 

określała uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Gminy. Zgodnie z tą uchwałą, w celu 

opracowania projektu budżetu Gminy, Burmistrz winien był w terminie do 

15 września danego roku wydać zarządzenie w sprawie opracowania materiałów 

planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminne jednostki 

organizacyjne. Kierownicy jednostek organizacyjnych winni byli przedłożyć materiały 

planistyczne, według wzorów określonych w zarządzeniu, w terminie do 

10 października. 

Zarządzeniami z dnia 9 września 2010 r., 13 września 2011 r. i 14 września 2012 r. 

Burmistrz określił zasady opracowania i składania planów finansowych jednostek 

samorządowych i innych jednostek, na lata 2011-2013. 

W zarządzeniach tych określono m.in. wskaźniki do opracowania założeń do 

projektu ustaw budżetowych na badane lata, takie jak wskaźnik inflacji, wskaźnik 

wydatków na energię i gaz, planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników, 

planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. 

Na podstawie powyższych zarządzeń, przedszkole publiczne sporządzało kalkulacje 

w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z przypisanymi 

wskaźnikami zwiększenia lub zmniejszenia wydatków. Po udokumentowanej 

analizie tych materiałów Urząd dokonywał korekty przedłożonych projektów budżetu 

przedszkola.  

                                                      
4 W zależności od roku szkolnego. Na dzień 30 września 2012 r. były to trzy oddziały przedszkolne. 
5 Według stanu na 30.09.2011 r. i 30.09.2013 r. (dane z systemu informacji oświatowej). 
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Kwoty planowanych wydatków budżetowych określone w uchwałach budżetowych 

na lata 2011-20136 odpowiadały potrzebom przedszkola publicznego w Książu 

Wlkp.  zgłoszonym przez dyrektora tej placówki, po uwzględnieniu korekt tych 

propozycji (projektów planów) spowodowanych m.in. zawyżeniem naliczeń 

wynagrodzeń nauczycieli oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 315-357, 371, 393) 

1.1.2. Rytmika roku szkolnego (rozpoczęcie 1 września) inna niż roku budżetowego 

- zdaniem Burmistrza - nie utrudniała planowania wydatków przedszkola 

publicznego. 
(dowód: akta kontroli str. 443-444) 

1.1.3. Obowiązujące w Gminie zasady dotyczące przekazywania przedszkolom 

publicznym środków na wydatki budżetowe określono w dokumentacji zasad 

sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów finansowo-

księgowych. Powyższe instrukcje ustalił Burmistrz zarządzeniami z dnia 31 grudnia 

2010 r., 20 czerwca 2011 r. i 4 czerwca 2013 r. Zgodnie z tymi zasadami, środki na 

wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych (m.in. przedszkola publicznego) 

powinny być przekazywane w wysokości 1/13 wydatków rocznych, w pierwszym 

dniu danego miesiąca (w marcu przekazywane winny być dwie części środków, 

z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego). 

W zakresie przestrzegania ww. zasad kontrolą objęto trzy losowo wybrane 
miesiące7 każdego roku stwierdzając, że środki finansowe przekazywane były 
terminowo i w kwocie określonej zgodnie z ww. zasadami. 

(dowód: akta kontroli str. 375-392, 399) 

1.1.4. Na 2013 r. Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa, o której 

mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w wysokości 

141,6 tys. zł. 

Kwota tej dotacji odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej (414 zł)8 oraz liczby dzieci 

korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy (342 dzieci), 

ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 

30 września 2012 r., co było zgodne z art. 14d ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 365-370) 

1.1.5. Pismami z dnia 16 września 2013 r. i 20 listopada 2013 r. Wojewoda 

Wielkopolski zawiadomił Burmistrza o zwiększeniu planu dotacji celowych, 

przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego w 2013 r., w kwotach wynoszących po 70.794 zł. Do dnia 4 grudnia 

2013 r. Gmina otrzymała środki stanowiące 100% dotacji9, przeznaczając je na 

wydatki bieżące służące sfinansowaniu zadań w zakresie wychowania 

                                                      
6 Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Książ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na rok 2011 
(ze zmianami), uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Książ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
na rok 2012 (ze zmianami), uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Książ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy  na rok 2013 (ze zmianami), 
7 maj, czerwiec i lipiec w 2011 r., maj, czerwiec i lipiec w 2012 r. oraz maj, czerwiec i lipiec w 2013 r. 
8 Art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 827). 
9 Z tego: 35,4 tys. zł w dniu 18 września 2013 r.,35,4 tys. zł w dniu 3 października 2013 r., 2,5 tys. zł w dniu 21 listopada 
2013 r., 16,5 tys. zł w dniu 21 listopada2013 r., 51,8 tys. zł w dniu 4 grudnia 2013 r. 
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przedszkolnego10. Przyznane środki dotacji w kwocie 75,8 tys. zł w dziale 801, 

rozdziale 80104 (przedszkola) przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli 

przedszkola publicznego 69,5 tys. zł (§ 4010); pochodne od wynagrodzeń 4,1 tys. zł 

(§ 4110) i 1,5 tys. zł (§ 4120) oraz na dodatkowe zajęcia (z języka angielskiego) - 

0,7 tys. zł (§ 4170). Przyznane środki dotacji w kwocie 65,8 tys. zł w dziale 801, 

rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) przeznaczono na: wypłaty dodatku 

wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 2,8 tys. zł (§ 3020); wynagrodzenia  

nauczycieli 42,9 tys. zł (§ 4010); pochodne od wynagrodzeń 8,3 tys. zł (§ 4110) 

i 1,8 tys. zł (§ 4120); zakup wyposażenia 5,2 tys. zł (§ 4210); zakup pomocy 

dydaktycznych 1,9 tys. zł (§ 4240); zakup energii i gazu 3 tys. zł (§ 4260). 

 (dowód: akta kontroli str. 365-370, 511-514) 

1.1.6. W związku z przyznaną na 2013 r. dotacją, o której mowa w art. 14d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty, Rada uchwałą nr XXXV/226/2013 z 30 września 2013 r. 

oraz uchwałą nr XXXVII/240/2013 z 25 listopada  2013 r. zwiększyła w tym roku 

plan finansowy przedszkola publicznego m.in. o 720 zł na sfinansowanie 

wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego (w rozdziale 80104 - Przedszkola, 

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe).  

(dowód: akta kontroli str. 605-612) 

1.1.7. W okresie od 1 września 2013 r. przedszkole publiczne prowadzone przez 

Gminę pobierało od rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym opłaty 

w wysokości 1,00 zł za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty. Wysokość tych opłat była zgodna z art. 14 ust. 5a w związku 

z ust. 5 pkt 1 i ust. 8 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, przedszkole pobierało 

opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w wysokości 4,50 zł dziennie. 

(dowód: akta kontroli str. 400) 

1.1.8. W przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, po dniu 1 września 

2013 r. nie organizowano zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków innych, niż 

środki budżetowe Gminy (tzw. zajęcia dodatkowe). 

(dowód: akta kontroli str. 401) 

1.1.9. Średnie miesięczne koszty organizacji w 2013 r. zajęć dodatkowych dla dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez Gminę wynosiły: 

a) w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.: 

- język angielski – brak danych dot. kosztów organizacji zajęć, zajęcia finansowane 

przez rodziców dzieci bezpośrednio na rzecz podmiotu zewnętrznego, 

- zajęcia umuzykalniające - brak danych dot. kosztów organizacji zajęć, zajęcia 

finansowane przez rodziców dzieci bezpośrednio na rzecz podmiotu zewnętrznego, 

b) w okresie od 1 września 2013 r.: 

- język angielski – 360 zł, zajęcia finansowane przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 402-403) 

1.1.10. Kwota przyznanej Gminie na 2013 r. dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty (141,6 tys. zł), rekompensowała utracone przez Gminę 

dochody za okres 1 września - 31 grudnia 2013 r. wynoszące 1,1 tys. zł, a które 

                                                      
10  Dział 801, rozdział 80104: 69.456 zł w § 4010; 4.100 zł w § 4110, 1.486 zł w § 4120, 720 zł w  § 4170. Dział 801, rozdział 
80103: 2.790 zł w § 3020, 42.913 zł w § 4010, 8.250 zł w § 4110, 1.773 zł w § 4120, 5.200 zł w § 4210, 1.900 zł w § 4240, 
3.000 zł w § 4260. 
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wynikały z ustawowego ograniczenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (spowodowanego obniżeniem 

wysokości opłaty za jedną godzinę zajęć powyżej 5-godzinnej podstawy 

programowej z 1,12 zł do 1,00 zł). 
(dowód: akta kontroli str. 404-405) 

1.1.11. Rada Miejska do dnia 1 grudnia 2013 r. nie podjęła, na podstawie art. 14 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2013 r., 

uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw11 termin na podjęcie powyższej 

uchwały upływa 31 sierpnia 2014 r. 
(dowód: akta kontroli str. 443-444) 

1.1.12. W ocenie Burmistrza, w Gminie wystąpiły trudności (problemy) związane 

z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyły one trudności 

związanych z uruchomieniem i organizacją zajęć dodatkowych z języka angielskiego  

realizowanych poza 5-godzinną podstawą programową. Do czasu wejścia w życie 

ww. ustawy zajęcia te prowadzone były przez firmę zewnętrzną, która pobierała 

określoną opłatę bezpośrednio od rodziców. 
(dowód: akta kontroli str. 443-444) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

1.2. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych 
dla przedszkoli niepublicznych 

1.2.1. Wysokość dotacji planowanych w uchwałach budżetowych (na lata 2011, 

2012 i 2013)12 przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych 

przedszkoli w zakresie kształcenia, wychowania i opieki13 określono m.in. na 

podstawie informacji o planowanej liczbie uczniów w danym przedszkolu. 

Powyższe informacje zostały przekazane Burmistrzowi przez uprawnione podmioty 

(prowadzące niepubliczne przedszkola) w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji, co było zgodne z art. 90 ust. 2b ustawy 

o systemie oświaty. Planowana liczba uczniów ogółem wynikająca z tych informacji 

wyniosła: w 2010 r. - 70, w 2011 r. - 80 i w 2012 r. - 83. Jak wynika z wyjaśnienia 

pracownika Urzędu, informacje o liczbie dzieci przedszkola planują na podstawie 

ustnych deklaracji rodziców dzieci. W praktyce dzieci znajdują miejsce 

w przedszkolach położonych w pobliżu miejsca zatrudnienia któregoś z rodziców. 
(dowód: akta kontroli str. 9, 280-287) 

1.2.2. Inna rytmika roku szkolnego (rozpoczęcie 1 września) niż roku budżetowego - 

według wyjaśnień Burmistrza - nie utrudniała planowania dotacji z budżetu Gminy 

na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 443-444) 

                                                      
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 827. 
12 Uchwała nr V/18/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na rok 2011 
(ze zmianami), uchwała nr XVI/109/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 
rok 2012 (ze zmianami), uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy  na rok 2013 (ze zmianami). 
13 Rozdział 80104 „Przedszkola” § 254 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”. 
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1.2.3. W latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli) obowiązywał w Gminie 

tryb udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, ustalony - na podstawie art. 

90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty - w następujących uchwałach Rady Miejskiej: 

- nr XXXV/245/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych 

o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania (ze zmianami) - obowiązywała do 

8.11.2011 r.; 

- nr XI/64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych 

o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania (obowiązywała od 9.11.2011 r. do czasu 

kontroli). 

W uchwałach uwzględniono dane określone w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty, tj. m.in. podstawę obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.  

Przyjęta w ww. uchwałach stawka procentowa dotacji wyniosła 75% ustalonych 

w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

i oddziałach przedszkolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 516-525, 303-313) 

Powyższe uchwały, jako akty prawa miejscowego, opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa odpowiednio pod nr 229 poz. 4109 (ze zmianami) i nr 

285 poz. 4570, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych14.  

(dowód: akta kontroli str. 469-475, 516-525) 

1.2.4. Uchwałę dotyczącą trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 

5 września 2011 r. przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, 

zgodnie z art. 90 ust. 2, w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym („ustawa o samorządzie gminnym”)15. Organ ten nie 

podejmował rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do przekazanej mu uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 394, 516-525) 

1.2.5. W zakresie prawidłowości ustalenia kwot dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych na dofinansowanie ich działalności badaniem objęto lata 2011-2013 

(do września). Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych określona 

w uchwałach budżetowych na lata 2011, 2012 i 201316, ustalona została na 

podstawie wydatków bieżących w rozdziałach: 80104 (przedszkola), 80146 

(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) oraz 80148 (stołówki szkolne 

i przedszkolne), a także wydatków bieżących w rozdziale 80103 (oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych). Zaznaczyć należy, że przyjęcie do 

wyliczeń kwot z rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) 

wynikało bezpośrednio z treści wcześniej przywołanej uchwały, do której organy 

nadzoru nie wniosły uwag.  

 (dowód: akta kontroli str. 430-431, 526-527, 528-530, 543-548) 

                                                      
14 Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ze zm. 
15 Dz. U. z 2013, poz. 594, ze zm. 
16 Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Książ z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na rok 2011 
(ze zmianami), uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Książ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
na rok 2012 (ze zmianami), uchwała nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Książ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy  na rok 2013 (ze zmianami). 
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W okresie objętym kontrolą w przedszkolach niepublicznych nie wykazywano 

uczniów niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 398) 

1.2.6. W latach 2011 i 2013 (do sierpnia) nie dokonywano zmian budżetu w zakresie 

dotyczącym przedszkola publicznego. Natomiast w roku 2012 dokonywano zmian 

uchwał budżetowych dotyczących wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu  

publicznym, zmniejszając ich wysokość o 57,1 tys. zł17, bez dokonania zmiany 

wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 

W przypadku zmian budżetu dokonanych od września 2013 r. do czasu kontroli, 

Urząd dokonał korekty wysokości stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 

(dowód: akta kontroli str. 430-431, 526-527, 528-530, 543-548) 

1.2.7. W zakresie prawidłowości przekazywania środków budżetowych 

niepublicznym przedszkolom, badaniem objęto dotacje w łącznej wysokości 

789,1 tys. zł, przekazane w latach 2011-2013 (do końca września), dla dwóch 

przedszkoli, dla których organem założycielskim były stowarzyszenia18. 

Badane dotacje przekazywane były terminowo, uprawnionym podmiotom, na 

podstawie prawidłowych wniosków (miesięcznych informacji o liczbie dzieci), które 

sporządzono na drukach według załącznika nr 2 do przywołanej wcześniej uchwały 

Rady w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 

niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych 

i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. Było to zgodne z wymogami rozdziału IV przywołanej uchwały. 

Wnioski składane były w określonych uchwałą terminach. 

 (dowód: akta kontroli str. 531-542) 

1.2.8. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków odrzucenia przez 

Burmistrza wniosków o dotacje (miesięcznych informacji o liczbie dzieci). 

(dowód: akta kontroli str. 314) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

W ocenie NIK, wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych określona 

w uchwałach budżetowych, ustalona została niezgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 2b 

ustawy o systemie oświaty, ponieważ do wyliczeń przyjęto oprócz wydatków 

bieżących w rozdziałach: 80104 (przedszkola), 80146 (dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli) oraz 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) i liczby uczniów 

w przedszkolu publicznym, także wydatki bieżące w rozdziale 80103. Zaznaczyć 

należy, że przyjęcie do wyliczeń kwot z rozdziału 80103 (oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych) wynikało bezpośrednio z treści wcześniej przywołanej 

uchwały, która nie została zakwestionowana przez organy nadzorcze.  

Odpowiedzialnym za powyższe nieprawidłowości był Burmistrz i Skarbnik Gminy, 

która w złożonym wyjaśnieniu podała, że wyliczeń dokonywano na podstawie 

uchwały Rady Gminy Książ Wlkp. nr XI/64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 

                                                      
17 Uchwały Rady: nr XVII/112 /2012 z dnia 27.02.2012 r., nr XXIV/156/2012 z dnia 12.11.2012 r., nr XXV/165/2012 z dnia   
3.12.2012 r., nr XXVI/173/2012 r. - w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. 
18 W 2011 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Włościejewicach  (101,5 tys. zł), 
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Chrząstowie (175,6 tys. zł), w 2012 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty 
i Kultury Wiejskiej w Włościejewicach  (92,8 tys. zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Chrząstowie (186,1 tys. zł)  i w 2013 r. 
(do dnia 30 września) - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Włościejewicach  (75,9 tys. zł), 
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Chrząstowie (157,2 tys. zł). 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

9 

szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W uchwale tej zawarto 

zapis dotyczący sposobu naliczenia dotacji - 75% wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych.  

Powyższe stanowisko Gminy oparte zostało m.in. na opinii wydanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2012 r.19 oraz na odpowiedzi na 

interpelację poselską (Nr 2601), z których wynikało, że „podstawą do ustalenia 

dotacji dla niepublicznego przedszkola (w tym oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych) powinny być ujęte w budżecie gminy właściwej do dotowania 

wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych – tj. we wszystkich 

placówkach przedszkolnych: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych 

formach wychowania przedszkolnego – w przeliczeniu na jednego wychowanka. 

W związku z powyższym, w celu określenia poziomu dotacji dla oddziału 

przedszkolnego prowadzonego przez osoby inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego należy uwzględnić następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej: 

80103, 80104 i 80106”. Z ww. dokumentów wynikało ponadto, że „wychowaniem 

przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a wychowanie 

przedszkolne może być realizowane między innymi w oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych”. W myśl komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z dnia 23 września 2009 r. „oddział przedszkolny jest podstawową jednostką 

organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie 

wchodzi w skład struktury organizacyjnej klas szkoły podstawowej”.  

NIK, zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 

wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania 

przedszkolnego. Ustawodawca uznał więc przedszkole i oddział przedszkolny za 

różne formy wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy 

o systemie oświaty, przy ustalaniu wysokości dotacji należy uwzględniać ustalone 

w budżecie gminy wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone 

jedynie w przedszkolach publicznych, a więc z wyłączeniem wydatków ponoszonych 

w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

Badania kontrolne wykazały ponadto, że w roku 2012 dokonywano zmian uchwał 

budżetowych dotyczących wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych, zmniejszając ich wysokość o 57,1 tys. zł 20 - bez aktualizacji wysokości 

stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Doprowadziło to do niezgodności 

kwot udzielonych przedszkolom niepublicznym z uchwałami Rady Gminy, które 

stanowiły, że „dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługiwały na każde 

dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych”. 

Skarbnik Gminy podała w złożonym wyjaśnieniu, że fakt błędnego interpretowania 

przepisów w sprawie naliczania dotacji wynikał z ich niejasności i tego, że były one 

różnie interpretowane przez instytucje wyższej rangi. 

Wskazać należy, że art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty stanowi o „ustalonych 

w budżecie danej gminy wydatkach bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych", co oznacza że każdorazowa zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) 

w trakcie roku budżetowego kwoty ustalonych w budżecie gminy tych wydatków 

                                                      
19 Nr DKOW-ER-044-4/12. 
20 Uchwały Rady: nr XVII/112 /2012 z dnia 27.02.2012 r., nr XXIV/156/2012 z dnia 12.11.2012 r., nr XXV/165/2012 z dnia   
3.12.2012 r., nr XXVI/173/2012 r. - w sprawie zmiany budżetu na rok 2012. 
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powinna powodować odpowiednią zmianę wysokości dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli. 

W rezultacie, wysokość udzielonych przez Gminę dotacji na prowadzenie 

niepublicznych przedszkoli była w latach 2011-2013 (III kwartały) niższa, od kwot 

ustalonych z uwzględnieniem brzmienia art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty21, 

o kwotę 158,7 tys. zł. Kwota rocznej dotacji na jednego ucznia przedszkola 

niepublicznego stanowiąca 75% wydatków bieżących planowanych na jednego 

ucznia w przedszkolach publicznych, liczona bez wydatków ponoszonych na 

finansowanie oddziałów przedszkolnych, a także uwzględniająca ostateczne zmiany 

uchwały budżetowej powinna wynosić: w 2011 r. 6.129,09 zł zamiast wyliczonej 

przez Urząd kwoty 5.228,70 zł22, w 2012 r. 5.950,51 zł23 zamiast 4.720,30 zł 

i w okresie 1 stycznia – 30 września 2013 r. 5.968,65 zł zamiast 5.126,52 zł24. 

Wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia przedszkola niepublicznego 

wyniosła w latach 2011-2013 64%, 59% i 64% wydatków bieżących zapisanych 

w uchwałach budżetowych na lata 2011-2013 (po zmianach) i była niższa od 

wielkości określonych w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 430-431, 526-548, 631-632) 

Obowiązujące w Gminie, w latach 2011-2013, uchwały: z 9 listopada 2009 r., 

a następnie z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach 

szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, stanowiły, że dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych należało wyliczać w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy 

wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, a także 

w oddziałach przedszkolnych co, zdaniem NIK, było niezgodne z art. 90 ust. 2b 

ustawy o systemie oświaty. Burmistrz, w badanym okresie, nie podejmował działań 

w celu zmiany powyższej uchwały. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 

1 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań burmistrza należy m.in. 

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. 

Sekretarz Gminy25 wyjaśniła, że przyjęcie w uchwale Rady Miejskiej (nr XI/64/2011) 

takiego naliczania dotacji wynikał z faktu funkcjonowania przy szkołach 

podstawowych oddziałów przedszkolnych jak również wzorowano się na 

analogicznych rozwiązaniach, jakie przyjęły inne jednostki samorządu 

terytorialnego. 

(dowód: akta kontroli str. 394, 469-475, 516-525) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie przestrzeganie zasad przyznawania 

i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli. 

                                                      
21 Uwzględniono korektę podstawy naliczenia dotacji pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie za wrzesień 2013 r. stosownie do art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). 
22 Tj. 510,75 zł miesięcznie zamiast 435,72 zł. 
23 Uwzględniając uprawnienie Gminy do zmniejszenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego, po 
dokonaniu zmniejszenia wydatków w uchwale budżetowej na 2012 r. Tj. 495,88 zł miesięcznie zamiast 393,36 zł.  
24 Tj. 497,39 zł miesięcznie, zamiast kwoty 427,21 zł. 
25 Zgodnie z § 23 i § 24  zarządzenia nr 154/2010 Burmistrza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
Urzędu do obowiązków Sekretarza należały m.in. sprawy dotyczące opracowywania projektów oraz stosowanie i wykonywanie 
uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom 

2.1. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom publicznym 

2.1.1. Przedszkola publiczne terminowo przekazały do Urzędu sprawozdania 

budżetowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Sprawozdania za 

lata 2011-2013 (do listopada) złożono  Burmistrzowi  w terminach do 10 dnia 

miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego (lub 11, 12 dnia – gdy w terminie 

ustawowym przypadała niedziela lub dzień wolny od pracy), tj. w terminach  

określonych w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej26. 

(dowód: akta kontroli str. 406-429, 613-615) 

2.1.2. Sprawozdania Rb-28S były sprawdzane pod względem formalno-

rachunkowym przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu27. Było to zgodne 

z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. Pracownicy ww. Referatu korzystali z uprawnienia 

do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań (§ 9 ust. 4 

rozporządzenia), poprzez żądanie kwartalnych zestawień kont syntetycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 433-442) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

2.2. Rozliczenie środków budżetowych przekazanych 
przedszkolom niepublicznym 

2.2.1. Obowiązujące w okresie objętym badaniem uchwały Rady Miejskiej dotyczące 

trybu rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania (opisane w pkt 1.2.3. niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego) nie naruszały przepisów art. 90 ust. 3d-3g ustawy o systemie 

oświaty. W uchwałach tych uwzględniono zakres danych, które powinny być zawarte 

w rozliczeniu wykorzystania dotacji oraz termin i sposób ich rozliczenia, co było 

zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 69-81, 82-279) 

2.2.2. Uchwały dotyczące trybu rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (opisane 

w pkt 1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) przekazano Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Poznaniu, która nie podejmowała rozstrzygnięć nadzorczych 

w odniesieniu do otrzymanych uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 394) 

2.2.3. Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z 9 listopada 2009 r. i z 29 sierpnia 

2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla 

niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych 

i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, organ prowadzący przedszkole winien był sporządzić co miesiąc 

rozliczenie wykorzystanej dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu (określonym we 

                                                      
26 Dz. U. Nr 20, poz. 103. 
27 W regulaminie organizacyjnym Urzędu określono dla Referatu Finansowego obowiązek nadzorowania i kontroli realizacji 
budżetów podległych jednostek . 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały), i przedłożyć je Gminie w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła. 

W zakresie przestrzegania terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu Gminy 

badaniem objęto dotacje w łącznej wysokości 556,0 tys. zł, udzielone dwóm 

stowarzyszeniom prowadzącym przedszkola niepubliczne w latach 201128 i 201229. 

Stwierdzono, że Stowarzyszenia terminowo i zgodnie z zasadami określonymi 

w uchwałach Rady Miejskiej dokonywały rozliczeń udzielonych im dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 531-542) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

3. System kontroli zarządczej 

3.1. Obowiązujące w Urzędzie procedury kontroli zarządczej określone zostały 

w zarządzeniu nr 95/2011 Burmistrza z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji 

i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w pozostałych 

jednostkach organizacyjnych Gminy30. Ponadto, w zakresie udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych obowiązywały ww. uchwały 

Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały ponadto nw. 

pisemne procedury dotyczące przyznawania i przekazywania przedszkolom 

publicznym i niepublicznym środków budżetowych oraz ich rozliczania: 

- uchwała nr XLV /303/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, 

- zarządzenia Burmistrza: nr 88/2010 z dnia 9 września 2010 r., nr 110/2011 z dnia 

13 września 2011 r., nr 112/2012 z dnia 14 września 2012 r. i nr 88/2013 z dnia 

6 września 2013 r. - w sprawie opracowania i składania planów finansowych 

jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego gminy i planu 

działalności Samorządowej Instytucji Kultury, 

- zarządzenie nr 155/2010 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2010 r. (ze zmianami) 

w sprawie zasad sporządzania, obiegu, ewidencji i archiwizowania dokumentów 

finansowo-księgowych, 

- zarządzenie nr 120/2010 Burmistrza z dnia 15 listopada 2010 r. (ze zmianami) 

w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie.  

Wszystkie zadania realizowane przez pracowników Urzędu, związane 

z przyznawaniem i przekazywaniem przedszkolom środków budżetowych oraz ich 

rozliczaniem, zostały określone w zakresach czynności nadanych pracownikom. 
(dowód: akta kontroli str. 446-468, 549-604) 

3.2. Gmina nie była zobowiązana i nie prowadziła audytu wewnętrznego, o którym 

mowa w art. 272 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych31. 

Ujęte w uchwałach budżetowych na lata 2011, 2012 i 2013 kwoty dochodów 

                                                      
28 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Włościejewicach  (101,5 tys. zł), Stowarzyszenie Na Rzecz 
Szkoły w Chrząstowie (175,6 tys. zł). 
29 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Włościejewicach  (92,8 tys. zł), Stowarzyszenie Na Rzecz 
Szkoły w Chrząstowie (186,1 tys. zł). 
30 Zmienionym zarządzeniem nr 170/2012 Burmistrza z dnia 18 grudnia 2012 r. 
31 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. 
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i przychodów lub wydatków i rozchodów nie przekraczały 40.000 tys. zł (art. 274 ust. 

3 ww. ustawy). 
(dowód: akta kontroli str. 549-552) 

3.3. Pracownicy Urzędu nie przeprowadzali w badanym okresie kontroli, 

w przedszkolu publicznym w Książu Wlkp. Kontrolę taką przeprowadziła firma 

zewnętrzna (na zlecenie Urzędu). Pracownicy Urzędu przeprowadzali natomiast 

kontrole w przedszkolach niepublicznych32. Zakres tych kontroli (przeprowadzonych 

w 2011 r.) obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji przez przedszkola 

niepubliczne.  

W toku kontroli w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi 

Chrząstowo, Łężek  i Okolic  w Chrząstowie prowadzącym przedszkole niepubliczne 

w Chrząstowie, zakwestionowano części wydatków poniesionych m.in. na zakup 

oleju napędowego, części samochodów, opon, badań technicznych, ubezpieczeń 

samochodu typu „bus”, paczek świątecznych dla dzieci, usług gastronomicznych. 

W zaleceniach pokontrolnych wniesiono o: wykorzystywanie dotacji zgodnie z art. 

90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie wydatków bieżących 

realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 

profilaktyki społecznej, prowadzenie dokumentacji finansowej w sposób 

umożliwiający określenie celu wydatkowania środków poprzez dokładny opis 

merytoryczny na dokumencie, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz 

działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W następstwie przeprowadzonej kontroli, wszczęto z urzędu postępowanie 

administracyjne  w sprawie zwrotu części dotacji udzielonej z budżetu Gminy. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Burmistrz 16 września 2011r. wydał 

decyzję zobowiązującą Stowarzyszenie do zwrotu do budżetu Gminy części dotacji 

udzielonej w 2010 r. w kwocie 21.050,91 zł wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych. Od decyzji Stowarzyszenie wniosło 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które decyzją 

z dnia 26 kwietnia 2011 r. uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie 

w pierwszej instancji, stwierdzając, że brak było podstaw do stwierdzenia, iż dotacja 

została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. 

W ramach kontroli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej we 

Włościejewicach prowadzącego przedszkole niepubliczne we Włościejewicach, 

zakwestionowano część wydatków poniesionych m.in. na zakup oleju napędowego 

oraz artykułów spożywczych. W następstwie przeprowadzonej kontroli, 14 września 

2011 r. Burmistrz wydał decyzję zobowiązującą Stowarzyszenie do zwrotu do 

budżetu Gminy części dotacji udzielonej w 2010 r. w kwocie 3.392,77 zł wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Wymaganą 

kwotę Stowarzyszenie przekazało w dniu 29 września 2011 r. na rachunek Urzędu, 

występując jednocześnie z wnioskiem o umorzenie odsetek od podanej należności. 

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2012 r. Burmistrz umorzył odsetki w wysokości 588 zł. 

Pismem z dnia 12 lutego 2013 r. Stowarzyszenie wystąpiło o uchylenie w trybie 

art.154 § 1 kpa decyzji Burmistrza w sprawie zwrotu części dotacji i przekazanie 

Stowarzyszeniu zwróconej niesłusznie części dotacji w kwocie 3.392,77 zł. Decyzją 

z dnia 25 marca 2013 r. Burmistrz uchylił uprzednio wydaną decyzję w sprawie 

zwrotu przez Stowarzyszenie części dotacji. 

Ponadto, zgodnie z planem kontroli opracowanym na każdy kolejny rok budżetowy, 

firma zewnętrzna przeprowadziła kontrole w zakresie procedur kontroli zarządczej, 

                                                      
32 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic  w Chrząstowie, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej we Włościejewicach. 
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prowadzenia księgowości, realizowania obowiązków w zakresie sprawozdawczości 

oraz dokonywania wydatków na koszty funkcjonowania jednostki zgodnie z art. 44 

ustawy o finansach publicznych oraz procedur udzielania zamówień publicznych. 

Kontrolą tą objęte było Przedszkole publiczne w Książu Wlkp. (oraz szkoły których 

struktura organizacyjna obejmuje także prowadzenia oddziałów przedszkolnych). 

W 2013 r. przeprowadzono także kontrole kompleksowe, na podstawie art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty, w zakresie prawidłowości naliczania i wykorzystania 

dotacji dla: Niepublicznego Przedszkola w Chrząstowie oraz Niepublicznego 

Przedszkola we Włościejewicach. W wyniku tych kontroli stwierdzono różnice o trzy  

osoby pomiędzy liczbą dzieci wpisanych w dziennikach lekcyjnych, a wykazywanych 

w informacjach miesięcznych (dwa przypadki) Stwierdzone różnice nie skutkowały 

zmianą wysokości należnych przedszkolom dotacji.  
(dowód: akta kontroli str. 549-604) 

3.4. Realizacja wydatków budżetowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 

nie była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

W ramach kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2012 r., RIO sprawdzała m.in. 

prawidłowość zbiorczych sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych za 

2011 r. organu, oraz podległych jednostek organizacyjnych, w tym przedszkoli 

publicznych. Sprawdzana była także terminowość przekazywania dotacji dla szkół 

i przedszkoli niepublicznych. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 
 (dowód: akta kontroli str. 549-604) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 

nieprawidłowość. 

System kontroli zarządczej w obszarze przyznawania i przekazywania środków 

budżetowych dla przedszkoli niepublicznych, w ocenie NIK, nie był w pełni 

skuteczny ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt 1.2. niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego. Zaznaczyć jednak należy, że podstawę naliczenia 

dotacji przyjęto według zasad określonych przez Radę Gminy, jednak wysokość ta 

ustalona została w sposób nieprawidłowy m.in. ze względu na nieuwzględnienie 

w tym wyliczeniu zmian wysokości wydatków ponoszonych na przedszkole 

publiczne zaplanowanych w uchwale budżetowej Gminy (po zmianach). 

 (dowód: akta kontroli str. 69-279, 430-431, 446-468, 526-604) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w zbadanych obszarach. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 

Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli33, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do zmiany uchwały Rady w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół 
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w części dotyczącej 
podstawy naliczenia dotacji. 

2. Prawidłowe naliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, tj. w sposób zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

                                                      
33 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 22 stycznia 2014 r. 
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