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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 Jolanta Oko-Brzezińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87789 z 7 stycznia 2014 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek 
i Okolic, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Szozda - Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwany dalej „Prezesem”. 

(dowód: akta kontroli str.4-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 

sposób wykorzystania i rozliczenie przez Stowarzyszenie dotacji otrzymanej 

z budżetu gminy Książ Wielkopolski, na dofinansowanie realizacji zadań 

Niepublicznego Przedszkola w Chrząstowie, zwanego dalej „Przedszkolem”, 

w latach 2011-2013.  

Pozytywną ocenę uzasadnia terminowe złożenie wniosków o udzielenie dotacji, 

miesięcznych informacji o liczbie dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz 

rozliczeń z wykorzystania dotacji.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły częściowego wykorzystania dotacji 

niezgodnie z przeznaczeniem (na wydatki szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz 

niezałożenia dla prowadzonego Przedszkola odrębnego rachunku bankowego.    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystanie środków publicznych 

1.1. W latach 2011-2013, Stowarzyszenie2 otrzymało z budżetu Gminy Książ 

Wielkopolski dotacje na dofinasowanie zadań Przedszkola, w łącznej wysokości 

579,4 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 175,6 tys. zł, w 2012 r. –  186,1 tys. zł i w 2013 r. – 

217,7 tys. zł. Środki te zostały w całości wykorzystane. 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

1.2. Otrzymane przez Stowarzyszenie dotacje, jak wynika z wyjaśnień Prezesa, 

zapewniały w latach 2011-2013 realizowanie przez Przedszkole zadań w zakresie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Organ prowadzący Przedszkole Niepubliczne w Chrząstowie, zwane dalej „Niepublicznym Przedszkolem”.  
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kształcenia, wychowania i opieki, stanowiąc przy tym podstawowe źródło 

finansowania Przedszkola. Według oceny Prezesa, aby zapewnić prawidłową 

realizację ww. zadań, wynagrodzenia dla nauczycieli zostały ustalone na niskim 

poziomie. W przypadku, gdyby Stowarzyszanie wypłacało wynagrodzenia według 

ustawy Karta Nauczyciela3, to dotacje byłyby niewystarczające do sfinansowania 

zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.   

(dowód: akta kontroli str. 108, 112) 

1.3. Planowana liczba uczniów w przedszkolu na lata 2011, 2012 i 2013, wykazana 

we wnioskach o udzielenie dotacji wyniosła – odpowiednio – 50, 60 i 60. Wnioski te 

przekazano Burmistrzowi Książa Wlkp. w dniach: 10 września 2010 r., 28 września  

2011 r. i 26 września 2012 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 90 ust. 

2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4. 

(dowód: akta kontroli str. 13-15) 

1.4. Liczba uczniów uczęszczających do Przedszkola w dziewięciu wybranych 

miesiącach (po trzy w każdym roku)5, z wyjątkiem trzech przypadków, była zgodna 

z liczbą uczniów wskazaną w informacjach przekazanych Burmistrzowi Książa 

Wlkp., Było to zgodne z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwał  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

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 

wykorzystania6. Ww. informacje zostały złożone w Urzędzie Miejskim w Książu 

w dniach: 10 stycznia, 9 września i 8 października 2011 r., 10 maja, 10 września 

i 10 października 2012 r. oraz 10 września, 8 października i 7 listopada 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 38-47) 

1.5. W zakresie sposobu wykorzystania dotacji analizą objęto wydatki Przedszkola 

sfinansowane z dotacji, otrzymanych w dziewięciu wybranych miesiącach (po trzy 

w każdym roku)7, na łączną kwotę 178,4 tys. zł8. Środki te, z wyjątkiem wydatków 

opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zostały 

wykorzystane zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, tj. na 

dofinasowanie wydatków bieżących Przedszkola związanych z realizacją zadań 

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.  

(dowód: akta kontroli str. 48-95,107) 

1.6. Prowadzone przez Stowarzyszenie przedszkole nie posiadało odrębnego 

rachunku bankowego (lub subkonta) przeznaczonego do gromadzenia środków 

z dotacji. Analizowane wydatki ponoszone były z rachunku bankowego 

Stowarzyszenia, na który wpływała dotacja z budżetu Gminy Książ Wlkp.  

 (dowód: akta kontroli str. 108) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

                                                      
3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674, ze zm. 
4 Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, ze zm.  
5 Styczeń, wrzesień  i  październik  2011 r., maj, wrzesień i październik 2012 r. oraz wrzesień, październik i listopad 2013 r. 
W informacjach tych ujęto dzieci powyżej 3 lat.  
6 Uchwała nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniona Uchwałą nr VI/25/2011 
z dnia 21 lutego 2011 r. i Uchwała nr XI/64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.  
7 Marzec, czerwiec i grudzień 2011 r., maj, listopad i grudzień 2012 r. oraz wrzesień, listopad i grudzień 2013 r. 
8 W 2011 r. – 56.480,33 zł, w 2012 r. – 46.448,89 zł, w 2013 r. – 75.431,35 zł.  
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1. Z dotacji otrzymanej na prowadzenie Przedszkola w 2013 r. Stowarzyszenie 

sfinansowało cztery wydatki na łączną kwotę 3.205,61 zł, które nie były związane 

z realizacją zadań Przedszkola, co było niezgodne z art. 90 ust. 3d ustawy 

o systemie oświaty. Wydatki te stanowiły wynagrodzenia czterech nauczycieli szkoły 

podstawowej i gimnazjum, które poza Przedszkolem, prowadziło Stowarzyszenie.  

 (dowód: akta kontroli str. 107) 

Prezes Stowarzyszenia podał w złożonym wyjaśnieniu, że wypłaty nagród z dotacji 
otrzymanej na przedszkole dokonano, ponieważ środki z dotacji dla szkoły 
podstawowej i gimnazjum były niewystarczające, a w Przedszkolu wystąpiła 
nadwyżka środków z dotacji. Ponadto wyjaśnił, że nie wiedział, iż postępuje 
niewłaściwie, skoro jest jednym organem prowadzącym dla Przedszkola, szkoły 
podstawowej i gimnazjum.  

 (dowód: akta kontroli str. 109) 

2. Stowarzyszenie z dotacji otrzymanej na prowadzenie Przedszkola w latach 2011-

2013 roku, finansowało wydatki, które częściowo dotyczyły utrzymania szkoły 

podstawowej i gimnazjum. W objętych kontrolą dziewięciu miesiącach9, łączna 

kwota wydatków wspólnych, która nie została podzielona pomiędzy przedszkole, 

szkołę podstawową i gimnazjum wyniosła 46,6 tys. zł10. Wydatki te dotyczyły m.in. 

opłat za wodę, wywóz ścieków, przeglądy kominiarskie, usługi telekomunikacyjne. 

Dotyczyły one ponadto zakupu: środków czystości, mebli, wyposażenia, węgla oraz 

sfinansowania wynagrodzeń obsługi księgowej i kadrowej. 

(dowód: akta kontroli str. 96-106) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że Stowarzyszenie, jako organ prowadzący trzy 

placówki oświatowe (przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum), przyjął zasadę 

współmiernego dzielenia wydatków. Według wyjaśnień Prezesa Stowarzyszenia, 

w niektórych miesiącach wydatki były na tyle wysokie, że nie można było 

zastosować tej zasady ze względu na brak środków finansowych w jednej 

z prowadzonych placówek.   

(dowód: akta kontroli str. 109)  

NIK zwraca uwagę, że dotacja udzielana na podstawie art. 90 ustawy o systemie 

oświaty jest dotacją podmiotową. Określenie istoty tej dotacji zostało zdefiniowane 

w art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych11 (ustawa 

o finansach publicznych”) i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Dotacja 

podmiotowa jest wydatkiem budżetu, polegającym na zasilaniu finansowym 

konkretnego podmiotu, zaliczanego do kategorii podmiotów wskazanych ogólnie 

w ustawie. Jej przeznaczeniem, jest dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo 

wskazanego podmiotu np. niepublicznej szkoły, przedszkola lub placówki 

oświatowej. Niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła podstawowa stanowią 

odrębne podmioty, według ustawy o systemie oświaty. Działają na podstawie 

odrębnych wpisów do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (art. 82 ustawy o systemie oświaty) i posiadają odrębne statuty 

nadane przez organy prowadzące (art. 84 ustawy o systemie oświaty).  

                                                      
9 W 2011 r. – za marzec, czerwiec i grudzień, w 2012 r. – za maj, listopad i grudzień, w 2013 r. – za wrzesień, listopad 
i grudzień. 
10 W 2011 r. – 19.153,25 zł, w 2012 r. – 9.439,30 zł i w 2013 r. – 17.977,79 zł.  
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 
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NIK zwraca przy tym uwagę, że stosownie do postanowień art. 252 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do 

budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

3. Dla Przedszkola nie prowadzono odrębnego rachunku bankowego (lub subkonta) 

co powodowało, że transze dotacji wpływały na rachunek bankowy Stowarzyszenia 

wspólny dla Przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Było to niezgodne 

z postanowieniami art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, 

stanowiącymi, że dotacja powinna być przekazywana na rachunek bankowy szkoły 

lub placówki. Z powołanych przepisów wynika wymóg prowadzenia dla każdej 

dotowanej szkoły (w rozumieniu art. 3 pkt 1 powołanej ustawy – także przedszkola) 

odrębnego rachunku bankowego (lub subkonta), na który będą przekazywane 

dotacje.   

 (dowód: akta kontroli str. 108) 

Prezes Stowarzyszenia wyjaśnił, że Przedszkole nie posiada odrębnego rachunku 

bankowego i od początku jego działalności wszystkie dotacje wpływają na jedno 

konto Stowarzyszenia.  

(dowód: akta kontroli str. 108) 

Stowarzyszenie, w trzech miesięcznych informacjach12 przekazanych Burmistrzowi 

Książa Wlkp, wykazało liczbę dzieci niższą od faktycznej liczby dzieci 

uczęszczających do Przedszkola (każdorazowo ujęto w nich o jedno dziecko mniej). 

W myśl § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej13, w ww. informacji powinna być podana 

liczba dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest 

transza dotacji przypadająca na dany miesiąc. Skutkowało to uzyskaniem w latach 

2011-2012 dotacji niższej o  1,3 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 38, 41- 43) 

Prezes Stowarzyszenia podał w wyjaśnieniu, że nieścisłości w informacjach mogły 

być wynikiem rotacji dzieci pomiędzy 1, a 10 dniem danego miesiąca.   

(dowód: akta kontroli str. 108-109) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Stowarzyszenia w zbadanym zakresie.    

2. Rozliczenie środków publicznych 

2.1. Badaniem, pod kątem zgodności rozliczania dotacji z trybem ustalonym 

w uchwale Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie ustalania 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 wykorzystania14 objęto rozliczenia dotacji otrzymanych 

z budżetu gminy za: marzec, czerwiec i grudzień 2011 r.; maj, listopad i grudzień 

2012 r. oraz wrzesień, listopad i grudzień 2013 r. Rozliczenia zostały sporządzone 

w sposób zgodny, pod względem formalnym, z ww. uchwałą, tj. zostały złożone na 

formularzu stanowiącym załącznik do tej uchwały i zawierały m.in., kwotę dotacji 

                                                      
12 Za październik 2011 r. za maj 2012 r. i za wrzesień 2012 r.  
13 Uchwały nr XI/64/2011  z dnia 29 sierpnia 2011 r.   
14 Vide przypis nr 13.  
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otrzymaną i wykorzystaną oraz zestawienia rodzajów i kwot wydatków poniesionych 

w ramach otrzymanej dotacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 48-95) 

2.2. Rozliczenia dotacji za dziewięć wybranych do badania miesięcy zostały 

przekazane Burmistrzowi z zachowaniem terminu określonego w  ww. uchwale 

Rady Miejskiej.  
(dowód: akta kontroli str.58-64, 71-79, 87-95) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:  

Stowarzyszenie, w wybranych do badania dziewięciu miesiącach15 rozliczyło, jako 

wydatki poniesione na prowadzenie Przedszkola, wydatki wspólne poniesione na 

prowadzenie Przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum (w wys. 46,6 tys. zł, 

opisane w pkt 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego).   
(dowód: akta kontroli str. 19, 27, 96-106) 

W ocenie NIK, otrzymana dotacja musi zostać rozliczona adekwatnie do jej 

przeznaczenia określonego w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty tj. poprzez 

dowód poniesienia wydatku na działalność bieżącą ustawowo wskazanego 

podmiotu (w tym przypadku – Przedszkola). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 

działalność Stowarzyszenia w zbadanym zakresie.   

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 Kontroli16, wnosi o: 

1) dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 

3.205,61 zł wraz z odsetkami, 

2) wyodrębnienie rachunku bankowego (lub subkonta) do gromadzenia środków 

dotacji służących finansowaniu Przedszkola,  

3) ponowne przedłożenie Gminie Książ Wlkp. rozliczenia dotacji za lata 2011-2013 

z wyodrębnieniem z wydatków wspólnych, wydatków poniesionych na realizację 

zadań Przedszkola oraz dokonanie ewentualnego zwrotu kwoty wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem.    

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.  

                                                      
15 Marzec, czerwiec i grudzień 2011 r., maj, listopad i grudzień 2012 r. oraz za wrzesień, listopad i grudzień 2013 r. 
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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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 7 lutego 2014 r. 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler 
 
 
 

Dyrektor 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
p.o. Wicedyrektora 

Jolanta Oko-Brzezińska  
specjalista kontroli państwowej 
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