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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 Warszawie 

Kontroler Bożena Zawadzka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 887597 z dnia 15 listopada 2013 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej 

Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Radomia 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie

1
 mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność 

kontrolowanej jednostki w zakresie finansowania przez Miasto Radom przedszkoli publicznych 

i niepublicznych w okresie 2011-2013 (do zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 18 grudnia 2013 r.) 

 

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli były zgodne z art. 90 ust. 3d-3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty
2
. Urząd prawidłowo nadzorował terminowość składania przez przedszkola publiczne 

sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz weryfikował je pod względem formalnym 

i rachunkowym. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Urząd przekazywał terminowo.  

Kwota dotacji przekazanych przedszkolom niepublicznym w badanym okresie była niezgodna z art. 90 ust. 2b 

ww. ustawy, ponieważ nie uwzględniała wszystkich wydatków bieżących w przedszkolach publicznych
3
 oraz nie 

była aktualizowana w związku ze zmianą wartości tych wydatków w ciągu roku.  

W 2012 r. przekazywano przedszkolom niepublicznym dotacje na dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy 

Radom, w wysokości wynikającej z uzyskanych od tych gmin środków z tytułu zwrotu dotacji, co było niezgodnie 

z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.  

Skutkiem powyższego było zaniżenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wysokości dotacji 

udzielonych 12 niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego przeznaczonych na dofinansowanie 

realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki – o kwotę 113,5 tys. zł w stosunku do wymaganych 

75% wydatków bieżących przedszkoli publicznych oraz o 294,3 tys. zł w stosunku do wymaganych uchwałą Rady 

Miasta 80% wydatków bieżących. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

                                                           
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 Pominięto wydatki bieżące w rozdziałach 80113 – dowożenie uczniów do szkół, 80146 – dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli, 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, 80195 – pozostała działalność. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 



Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli  

Na terenie Miasta (wg stanu na 30 września 2013 r.) funkcjonowały 44 placówki wychowania 

przedszkolnego, z tego 22 przedszkola publiczne, 14 niepublicznych przedszkoli 

i 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, ponadto 151 oddziałów przedszkolnych w szkołach, 

w tym: 145 w publicznych i 6 w niepublicznych szkołach podstawowych. Liczba placówek wychowania 

przedszkolnego wzrosła w stosunku do stanu z 30 września 2011 r. o 11, w tym: o 7 przedszkoli niepublicznych 

i 4 niepubliczne punkty przedszkolne oraz o 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.   

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
4
 w tych placówkach zwiększyła się w roku 2013/2014 

(7 599 dzieci) w stosunku do roku szkolnego 2011/2012 (7 125 dzieci ) o 474 dzieci, tj. o 6,6%
5
.  

(dowód: akta kontroli str. 354) 

Wydatki budżetowe poniesione w badanym okresie przez Gminę na działalność przedszkoli publicznych i 

niepublicznych wyniosły ogółem 116 647,7 tys. zł
6
, z tego: w 2011 r. – 39 975,0 tys. zł 

7
 (97,8 % planowanych 

wydatków na funkcjonowanie tych placówek), w 2012 r. – 43 523,2 tys. zł
8
, (99,3 %) i w 2013 r. (do 30 września 

2013 r.) – 33 149,5. tys. zł
9
 (77, 5%).  

Przedszkola publiczne wykorzystały środki budżetowe w wysokości 103 016,9 tys. zł 
10

 (91,8 % planu), a 

przedszkola niepubliczne – 13 630,8 tys. zł
11

 (95,2 %) 

W badanym okresie Urząd realizował projekt „Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych 

oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013” finansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego
12

.  

(dowód: akta kontroli str.355,416-417) 

1.1. Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli 

publicznych 

1.1.1. Zasady planowania wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy określała 

uchwała nr 756/2010 Rady Miejskiej Radomia z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej Miasta Radom.  

Wielkość niezbędnych w kolejnych latach środków finansowych na funkcjonowanie publicznych przedszkoli 

oszacowywano na podstawie projektów planów przygotowywanych przez poszczególne przedszkola, 

uwzględniających przewidywane wykonania danego roku budżetowego dla miesięcy od stycznia do sierpnia oraz 

planowanych wydatków w okresie od września do grudnia z uwzględnieniem zmiany liczby dzieci w kolejnym 

roku szkolnym. Było to zgodne z § 2 ww. uchwały. 

(dowód: akta kontroli str. 57-64) 

Kwoty planowanych wydatków budżetowych określone w uchwałach budżetowych roku 2011, 2012 i 2013 nie 

odpowiadały potrzebom przedszkoli zgłoszonym przez dyrektorów tych palcówek w pierwotnym projekcie planu 

budżetu:  

                                                           
4 Według stanu na 30.09.2011 r. i 30 09.2013 r. (dane z systemu  informacji oświatowej) 
5 W ilości uwzględniono również liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach.  
6 W tym 6.892,5 tys. zł  ze środków unijnych na realizację programu „Małymi stópkami” 
7 W tym wydatki majątkowe- 14,6 tys. zł  oraz wydatki ze środków unijnych na realizację Programu „Małymi stópkami” – 

2.866,8 tys. zł (dot. przedszkoli publicznych). 
8 W tym wydatki majątkowe – 57,7 tys. zł oraz wydatki ze środków  unijnych na realizację Programu „Małymi stópkami” - 

3.586, 4 tys. zł ( dot. przedszkoli publicznych). 
9 W tym wydatki majątkowe – 25,9 tys. zł oraz  wydatki ze środków unijnych na realizację Programu „Małymi stópkami” – 

439,3 tys. zł (dot. przedszkoli publicznych). 
10 Z tego w 2011 r. 36 790,0 tys. zł., w 2012 r. – 38 355,8 tys. zł. i  w 2013 r. – 27 871,1 tys. zł  
11 Z tego w 2011 r. – 3 185,0 tys. zł.,  w 2012 r. – 5 167,4 tys. zł .i  w 2013 r. – 5 278,4 tys. zł.  
12 Całkowita wartość projektu - 7 192 987,91 zł, dofinansowanie projektu – 7 085 093,09 zł, wkład własny Gminy Miasta 

Radom - 107 894,82 zł. 

Opis stanu 

faktycznego 

Opis stanu 

faktycznego 



 plan wydatków określony w uchwale budżetowej na 2011 r. (rozdział 801 04) wynosił – 30 947,1 tys. zł, 

a zapotrzebowanie przedszkoli – 31 947,7 zł (różnica między zapotrzebowaniem a planem wydatków 

wyniosła 1 000,5 tys. zł), 

 plan wydatków (rozdz. 801 04) wg uchwały budżetowej na 2012 r. – 31 189,0 tys. zł, a zapotrzebowanie 

dyrektorów przedszkoli – 32 978,1 tys. zł (różnica między zapotrzebowaniem a planem wydatków 

wyniosła 1 789,1 tys. zł) , 

 plan wydatków (rozdz. 801 04) wg uchwały budżetowej na 2013 r. – 32 305,5 tys. zł, a zapotrzebowanie 

dyrektorów przeszkoli – 34 325,8 tys. zł (różnica między zapotrzebowaniem a planem wydatków 

wyniosła 2 020,3 tys. zł.) 

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 295, 363-368) 

Przyjęcie w budżecie Gminy na lata 2011-2013 niższych kwot planowanych wydatków, niż zaproponowane 

przez dyrektorów przedszkoli, wg wyjaśnienia Wiceprezydenta Miasta Radom Ryszarda Fałka wynikało z tego, 

że: „składane przez dyrektorów przedszkoli publicznych plany pierwotne są potrzebami i stanowią materiały 

pomocnicze do analizy ich struktury. Na podstawie tych materiałów sporządzany jest projekt planów, który 

uzależniony jest w szczególności od projektowanych dochodów budżetowych” 

(dowód: akta kontroli str. 398) 

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

Miasta Radomia Ryszarda Fałka – jest to utrudnienie, gdyż organizacja 4 miesięcy nowego roku szkolnego często 

odbiega od roku poprzedniego ale jest tak od zawsze i musimy pokonać te trudności.  

(dowód: akta kontroli str.352-353 ) 

1.1.3. Obowiązujące zasady dotyczące przekazywania przedszkolom publicznym środków na wydatki budżetowe 

określono zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 4147/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie polityki 

rachunkowości dla budżetu gminy Miasta Radom, Regulaminem Organizacyjnym oraz w zakresach czynności 

pracowników Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki i Wydziału Budżetu i Podatków.  

W zakresie przestrzegania tych zasad badaniem objęto w każdym roku trzy losowo wybrane przedszkola
13

 w 

każdym miesiącu. W wyniku tego stwierdzono, że środki na wydatki bieżące dla przedszkoli publicznych były 

przekazywane w każdym miesiącu w transzach (od 5 do 9), co było zgodne § 7 ww. zarządzenia w sprawie 

polityki rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli str. 296-331) 

1.1.4. Kwota przyznanej Miastu na 2013 r., dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 14d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty (na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego), wyniosła 2 986,6 

tys. zł.  

Wysokość tej dotacji nie odpowiadała iloczynowi kwoty rocznej (414 zł)
14

 oraz liczby dzieci (7 203 dzieci) 

korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy, ustalonej na podstawie danych systemu 

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r., co było niezgodne z art.14 d ust. 3 i 4 ww. 

ustawy. Kwota naliczona przez Ministerstwo Edukacji była wyższa o 4 554 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 354, 358, 369-371)  

Z wyjaśnień Wiceprezydenta Ryszarda Fałka wynika, że do naliczenia dotacji celowej na 2013 r. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej uwzględniło 7 214 dzieci co dało ww. kwotę. W rozmowie telefonicznej z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty kwota ta została potwierdzona oraz, że dotacja na dofinansowanie 

zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie rozliczna do dnia 30 stycznia 2014 r. i ewentualna 

nadwyżka zostanie zwrócona.  

(dowód: akta kontroli str. 410)  

1.1.5. Do dnia 18 grudnia 2013 r. Gmina otrzymała środki dotacji w wysokości 2 986,6 tys. zł
15

 (100%) kwoty 

przyznanej na 2013 r, które przeznaczono na : 

                                                           
13 Przedszkole Nr 1, Nr 2  i Nr 16 w 2011r., w 2012 r. ,w 2013 r. w każdym miesiącu 
14 Art. 11 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) 
15 Z tego 746,6 tys. zł w dniu 20 września 2013 r., 746,6 tys. zł w dniu 3 października 2013 r., 746,6 tys. zł w dniu 15 

listopada 2013 r., 746,6 tys. zł w dniu 3 grudnia 2013 r. 



 wynagrodzenia i pochodne, doposażenie w pomoce naukowe i sprzęt, usługi komunalne, energię, 

wyposażenie oraz środki czystości (1 270,5 tys. zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 801 03 

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 - 969,9 tys. zł, § 4110 – 140,3 tys. zł, § 4120 

– 19,4 tys. zł, § 4210 - 30,8 tys. zł, § 4240 – 75,8 tys. zł, § 4260 – 17,3 tys. zł, § 4300- 17, 0 tys. zł); 

 wynagrodzenia i pochodne, doposażenie w pomoce naukowe i sprzęt, usługi materialne, dodatkowe 

zajęcia, energię, wyposażenie oraz środki czystości (1 712,3 tys. zł w dziale 801 - oświata i wychowanie 

w szkołach podstawowych, rozdziale 801 04 przedszkola § 4010 - 959,5 tys. zł, § 4110 – 160,2 tys. zł, § 

4120 – 22,1 tys. zł, § 4170 – 12,4 tys. zł, § 4210- 179,0 tys. zł, § 4240 – 135,9 tys. zł, § 4260 – 1,9 tys. 

zł, § 4270- 8,1 tys. zł, § 4300- 233,2 tys. zł); 

 wynagrodzenie i pochodne (3,7 tys. zł w dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdziale 801 05 

przedszkola specjalne § 4010- 3,1 tys. zł, § 4110 – 0,5 tys. zł, § 4120 – 0,1 tys. zł). 

Środki z otrzymanej dotacji zostały także przeznaczone na finansowanie zajęć  dodatkowych od dnia 1 września 

2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 358, 369-379) 

1.1.6. W związku z przyznaniem na 2013 r. dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 

Rada Miejska w Radomiu zwiększyła plany finansowe przedszkoli publicznych o planowane kwoty wydatków na 

poszerzenie oferty przedszkoli, tj. na realizację dodatkowych zajęć, które przed 1 września 2013 r. były 

finansowane  przez rodziców. Dotyczyło to następujących zajęć: 

 język angielski (o 45,5 tys. zł zwiększono plan  finansowy przedszkoli),  

 zajęcia taneczno-teatralne (o 41,5 tys. zł zwiększono plan finansowy przedszkoli). 

(dowód: akta kontroli str.399 ) 

1.1.7. W okresie od 1 września 2013 r. przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto pobierały od rodziców 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym opłatę: 

 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 ww. opłaty była zgodna z art. 14 ust. 5a w związku z ust. 5 pkt 1 i ust. 8 ustawy o systemie oświaty. 

Ponadto przedszkola pobierały opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w wysokości 7,00 zł dziennie. 

(dowód: akta kontroli str.359) 

1.1.8. W przedszkolach publicznych (prowadzonych przez Gminę) w okresie od 1 września 2013 r. nie były 

organizowane zajęcia edukacyjne finansowane z innych środków, niż środki budżetu Miasta (tzw. zajęcia 

dodatkowe).  

(dowód: akta kontroli str. 360) 

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 stycznia do 30 czerwca 2013 r. : 

 język angielski – 1 603 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci), 

 zajęcia taneczno-teatralne – 3 027 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci), 

 akompaniament do zajęć umuzykalniających – 1 686 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci), 

 tenis – 819 tys. zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci), 

 gimnastyka korekcyjna – 1 249 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci), 

 logopedia –  804 zł (zajęcia finansowane przez rodziców dzieci). 

b) w okresie od 1 września 2013 r.: 

 język angielski – 725 zł (zajęcia finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa), 

 zajęcia taneczno-teatralne 641 zł (zajęcia finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa), 

 pozostałe zajęcia tj. akompaniament do zajęć umuzykalniających, tenis, gimnastyka korekcyjna i 

logopedia realizowane ze środków budżetu gminy w ramach opłaty wnoszonej przez rodziców za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł.  



Od 1 września 2013 r. zmniejszyła się o 2/3 liczba zajęć dodatkowych (j. angielski, zajęcia taneczno - teatralne). 

Pozostałe zajęcia dodatkowe (tenis, gimnastyka korekcyjna, logopedia, akompaniament do zajęć 

umuzykalniających) realizowane są w ramach obowiązków nauczycieli, dlatego ustalenie średniomiesięcznego 

kosztu tych zajęć jest niemożliwe. 

 (dowód: akta kontroli str. 361) 

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

(2 986,6 tys. zł), rekompensowała utracone przez Gminę w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r. dochody 

w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym (820,1 tys. zł). W Gminie ograniczono wysokość pobieranych od 1 września 2013 r. 

przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad minimum programowe – z 

3,30 zł za godzinę do 1,00 zł za godzinę.  

(dowód: akta kontroli str. 362) 

1.1.11. Rada Gminy podjęła uchwałę nr 583 z dnia 26 sierpnia 2013 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy 

o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2013 r., w sprawie zmiany uchwały nr 497/2013 

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz ustalania opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radom, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W/w 

uchwała dokonała zmiany kwoty 3,30 zł na 1,00 zł. Ww. uchwała nie określiła warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

Nie dokonano zmiany w § 2 ust. 4 uchwały, w którym to określono, że opłaty te nie obejmują kosztów zajęć 

dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw termin na podjęcie powyższej uchwały upływa 

31 sierpnia 2014 r. ale automatycznie, zgodnie z cytowanym przepisem opłaty te wynoszą 1 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 224-226) 

1.1.12. W Urzędzie nie wystąpiły trudności (problemy) związane z wejściem w życie ww. ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Według wyjaśnień Wiceprezydenta Miasta jedynym 

mankamentem było późne przekazanie środków dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 353 ) 

Dotacje celowe o których mowa powyżej Wojewoda przekazywał zgodnie z art. 14d ust. 9 ustawy o systemie 

oświaty w 12 częściach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem pierwszej części, którą przekazuje 

się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będących w dyspozycji wojewody z 

wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego.  

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli 
niepublicznych 

1.2.1. Wysokość dotacji planowanych w uchwałach budżetowych (na lata 2011, 2012 i 2013)
16

 

przeznaczonych na finansowanie realizacji zadań niepublicznych przedszkoli w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki określono na podstawie informacji o planowanej liczbie 

uczniów w danym przedszkolu. Powyższe informacje zostały przekazane do Urzędu przez uprawnione podmioty 

(prowadzące niepubliczne przedszkola) w terminie do 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 wynosiła: w informacjach z 2010 r. - 226, z 2011 r. – 248 i z 2012 r. – 378.  

(dowód: akta kontroli str. 288-290) 

1.2.2. Inna rytmika roku szkolnego (rozpoczęcie 1 września) niż roku budżetowego – według wyjaśnień 

Wiceprezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka utrudniała planowanie dotacji z budżetu Gminy na 

dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli, ponieważ plan budżetu oświaty na następny rok należy 

złożyć do 30 września, a zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, przedszkola niepubliczne składają 

informacje o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września.  

(dowód: akta kontroli str. 353 ) 

                                                           
16 W 2011 r. - 3 186,1 tys. zł., w 2012 r. - 5 168,0 tys. zł, w 2013 r. -  5 970,0 tys. zł 
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1.2.3. W badanym okresie obowiązywał tryb udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, ustalony – na 

podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – w następujących uchwałach Rady Miasta: 

 nr 718/2010 z dnia 29 marca 2010 r. (obowiązywała do 17 kwietnia 2012 r.)  

 nr 305/2012 z dnia 26 marca 2012 r. (obowiązuje od 18 kwietnia 2012 r.)  

W uchwałach uwzględniono podstawę obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Obowiązujące w okresie objętym badaniem uchwały Rady Miejskiej dotyczące trybu rozliczania dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania nie naruszały 

przepisów art. 90 ust. 3d-3g i 4 ustawy o systemie oświaty.  

Przyjęta w ww. uchwałach stawka procentowa dotacji wyniosła 80% ustalonych w budżecie Gminy wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych.  

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 5-10) 

Powyższe uchwały, jako akty prawa miejscowego, opublikowano w Dzienniku  Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych
17

. 

(dowód: akta kontroli str. 212-223) 

1.2.4. Uchwały dotyczące trybu udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych przekazano Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, zgodnie z art. 90 ust. 2 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym
18

. Organ ten nie podejmował rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do 

otrzymanych uchwał. 

(dowód: akta kontroli str. 211, 214, 217,220,222,392) 

1.2.5. W zakresie prawidłowości ustalenia kwot dotacji dla przedszkoli niepublicznych na dofinansowanie ich 

działalności badaniem objęto wszystkie 12 niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego działające na 

terenie gminy w 2012 r. 

Stawka dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o uchwałę budżetową na 2012 

r.
19

 wynosiła 552 zł. Stawka ta nie uwzględniała wszystkich wydatków bieżących w przedszkolach publicznych. 

Pominięto wydatki bieżące w rozdziałach 801 13 – dowożenie uczniów do szkół, 801 46 – dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli, 801 48 – stołówki szkolne i przedszkolne, 801 95 – pozostała działalność. 

Wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia niepublicznego przedszkola wyniosła w 2012 r. 72,07 % 

ustalonych w budżecie wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolu publicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 401-408) 

Wysokość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom na uczniów niepełnosprawnych w badanym okresie 

(ogółem 4 946 340 zł), w przeliczeniu na jednego ucznia, odpowiadała kwocie przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę, co było zgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.  

                                                                                         (dowód: akta kontroli str.411) 

W 2012 r. Miasto przekazało na niepełnosprawnych uczniów przedszkoli niepublicznych zarówno kwoty 

przewidziane na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej jak i kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 

pochodzące z budżetu Gminy. Skutkiem czego było wypłacenie dodatkowo łącznie 360,4 tys. zł dotacji z budżetu 

gminy dla dzieci niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli str.418,412) 

1.2.6. W okresie 2011 – 2013 dokonywano zmian uchwał budżetowych dotyczących wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych, zwiększając lub zmniejszając ich wysokość, w tym w 2011 r. 

dokonano 19 zmian w wyniku czego zmniejszono plan wydatków o 277,6 tys. zł, w 2012 r. w wyniku 

wprowadzonych 22 zmian zwiększono plan wydatków o kwotę 502,7 tys. zł, w 2013 r. (do dnia 30 września) w 

wyniku dokonanych 13 zmian zwiększono plan wydatków bieżących o 738,7 tys. zł. W konsekwencji zmian 

                                                           
17 Dz. U.  z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 ze zm.  
18 Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.  
19 Uchwały Rady Miejskiej: nr 36/2010  z dnia 30.12.2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r., nr 246.2011 z dnia 

12.12.2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. , nr 448/2012 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2013 r. 



wydatków bieżących Gmina nie dokonywała aktualizacji wysokości stawek dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli.  

(dowód: akta kontroli str.295, 363-365) 

1.2.7. W zakresie prawidłowości przekazywania środków budżetowych niepublicznym przedszkolom badaniem 

objęto dotacje w łącznej wysokości 2 664,6 tys. zł, przekazane 3 przedszkolom w latach 2011-2013.
20

 

Badane dotacje przekazywane były terminowo, na podstawie prawidłowych wniosków (miesięcznych informacji), 

które spełniały wymogi, określone w uchwale Rady Miejskiej w Radomiu
21

. Było to zgodne z art. 90 ust. 3c  i ust. 

4 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str.379-391, 411) 

1.2.8. W okresie objętym kontrolą Prezydent nie odrzucił wniosków (miesięcznych informacji) złożonych przez 

przedszkola niepubliczne. 

(dowód: akta kontroli str.394 ) 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:  

Wyliczone na podstawie uchwał budżetowych
22

 stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w 2011 r. – 514 zł, 

w 2012 r. – 552 zł i 2013 r. – 569 zł) nie uwzględniały:  

 wszystkich wydatków bieżących przedszkoli publicznych łącznie na kwotę 10 132,3 tys. zł
23

, pominięto 

wydatki w rozdziałach 801 13 – dowożenie uczniów do szkół (51,5 tys. zł), 80146 – dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli (468,2 tys. zł), 801 48 – stołówki szkolne i przedszkolne(9 212,5 tys. zł ), 

801 95 – pozostała działalność (400,1 tys. zł), 

 zmian wydatków bieżących w przedszkolach publicznych dokonywanych w roku budżetowym, w tym w 

2011 r. 19 zmian w wyniku czego zmniejszono plan wydatków o 277,6 tys. zł, w 2012 r. 22 zmian w 

wyniku których zwiększono plan wydatków o kwotę 502,7 tys. zł, w 2013 r. (do dnia 30 września) 13 

zmian w wyniku których zwiększono plan wydatków bieżących o 738,7 tys. zł.  

W konsekwencji wysokość dotacji udzielonych w badanym 2012 r., w przeliczeniu na jednego ucznia 

niepublicznego przedszkola wyniosła 72,07 % ustalonych w budżecie Miasta na ten rok (po zmianach) wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, co było niezgodne z art 

90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.  

Obliczenia wykonane w toku kontroli na próbie dotacji przekazywanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2012 r. dla 12 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego wykazały, że skutkiem nieuwzględnienia 

wszystkich wydatków bieżących w przedszkolach publicznych i ich zmian w budżecie gminy było zaniżenie 

wysokości dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki – na kwotę 113,5 tys. zł w stosunku do wymaganych 75% wydatków bieżących 

przedszkoli publicznych oraz 294,3 tys. zł w stosunku do wymaganych uchwałą Rady Miasta nr 718/2010 z 29 

marca 2010 r. 80% wydatków bieżących. 

 (dowód: akta kontroli str. 333-335,  401-408) 

Według wyjaśnienia Wiceprezydenta Miasta Radomia Ryszarda Fałka: „dotacja dla przedszkoli niepublicznych 

ustalana jest na podstawie zatwierdzonego planu budżetowego na dany rok w rozdz. 801 04 – Przedszkola. 

Ponieważ art. 90 ust. 2b ustawy mówi o uwzględnianiu do naliczenia dotacji wydatków bieżących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych, literalnie przyjmujemy tylko ten rozdział. Rozdział 801 04 jest rozdziałem 

podstawowym, który uwzględnia wszystkie wydatki, niezbędne do funkcjonowania placówki i stanowi podstawę do 

wyliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Natomiast pozostałe rozdziały uwzględniają wydatki na 

                                                           
20 W 2011 r., Przedszkole „Puchatek 269,3 tys. zł., Przedszkole „Bajka”(312,5tys. zł), Przedszkole „Słoneczko”(286,4 tys. 

zł), w 2012 r. – Przedszkole „Puchatek”(287,8.tys. zł), Przedszkole „Bajka”(374,8.tys. zł)., Przedszkole  

„Słoneczko”(354,2.tys. zł), w 2013 r. – Przedszkole „Puchatek”(202,0.tys. zł), Przedszkole „Bajka”(272,6.tys. zł)., 

Przedszkole  „Słoneczko”(304,9.tys. zł) 
21 Uchwała Rady Miejskiej Nr 718/2010 r. z dnia29 marca 2010 r. oraz  Nr 305/2012 z dnia26 marca 2012 r. 
22 Uchwały Rady Miejskiej: nr 36/2010  z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r., nr 246.2011 z dnia 

12.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r., nr 448/2012 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2013 r.    
23 w tym: 3 433,5 tys. zł w 2011r. 3 352,1 tys. zł w 2012 r. tys. zł  3 346,7 w 2013 r. 

 

Ustalone 
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dokształcanie nauczycieli, wynagrodzenia pracowników kuchni oraz fundusz socjalny emerytów, a tego rodzaju 

wydatki organy prowadzące przedszkola niepubliczne winny zabezpieczać w ramach własnych środków, ponieważ 

dotacja jest na dofinansowanie działalności przedszkoli. Ustawa nie precyzuje dokładnie, które rozdziały należy 

uwzględniać do naliczenia dotacji, a przyjmując wszystkie rozdziały znacznie zwiększylibyśmy kwotę dotacji i wg 

nas nie zasadnie wydawalibyśmy środki publiczne” 

(dowód: akta kontroli str.396 ) 

W ocenie NIK wyliczenie wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli z pominięciem niektórych wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych było nieprawidłowe, ponieważ ww. wydatki są wydatkami 

bieżącymi przedszkoli publicznych, co potwierdza klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) 

stanowiąca załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych
24

. 

Ponadto Wiceprezydent Miasta Radom Ryszard Fałek w odniesieniu do zmian wydatków bieżących w ciągu roku 

dodał, że: „art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty mówi o wydatkach bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych. Ustalając kwotę dotacji opieramy się na uchwalonym budżecie na dany rok i na tej podstawie 

planujemy budżet dla przedszkoli niepublicznych. Przepisy ustawy nie mówią o ustalaniu kwot dotacji przy każdej 

zmianie budżetu. Analogicznie jak przekazana subwencja na dzieci niepełnosprawne – wzrost liczby dzieci 

niepełnosprawnych nie skutkuje zwiększeniem subwencji, a gmina przekazuje na każde  zapisane dziecko.”  

                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 398) 

Z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty jednoznacznie wynika, że podstawą obliczenia wysokości dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli są ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach 

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wobec powyższego, każdorazowa zmiana (zmniejszenie lub 

zwiększenie) w trakcie roku budżetowego kwoty ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w 

przedszkolach publicznych powinna powodować odpowiedną zmianę wysokości dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych.  

W 2012 r. przekazywano przedszkolom niepublicznym dotacje na dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Radom 

w wysokości niższej niż 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, co było niezgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. 

Wysokość dotacji na dzieci spoza terenu gminy Radom była różna w zależności od gminy, w której zamieszkiwało 

dziecko (stawki wynosiły: 441,47 zł, 482,00 zł, 485,75 zł, 518,00 zł) a ich wysokość była równa kwocie dotacji 

zwróconej gminie Radom. Łącznie w 2012 r. przekazano niepublicznym przedszkolom 56,9 tys. zł na dzieci 

niezamieszkałe na terenie Gminy Radom. Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w toku kontroli NIK kwota ta 

powinna być wyższa o 10,2 tys. zł (117 x 574,37 zł). 

                                                                                 (dowód: akta kontroli str.414-415) 

Według wyjaśnień Wiceprezydenta Ryszarda Fałka: „Gmina  Miasta Radom w 2012 r. do przedszkoli 

niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z innych Gmin, przekazywała dotacje w wysokości otrzymanej kwoty 

z Gmin z terenu, którego uczęszczało dziecko. Gminy te zgodziły się na przekazywanie dotacji w wysokościach 

ponoszonych kosztów w ich przedszkolach (uzasadniając, że mają miejsca w przedszkolach na swoim terenie) a 

organy prowadzące przedszkola niepubliczne zgodziły się na te kwoty.” 

                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 413-414) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

przyznawanie i przekazywanie środków budżetowych dla przedszkoli publicznych 

i niepublicznych. 

 

                                                           
24 Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.  

Ocena cząstkowa 



Rozliczenie środków budżetowych przekazanych przedszkolom 

2.1 Rozliczenie środków budżetowych przekazanych przedszkolom 

publicznym 

2.1.1. Przedszkola publiczne terminowo przekazywały do Urzędu sprawozdania budżetowe Rb-

28S z wykonania planu wydatków budżetowych. W okresie objętym kontrolą sprawozdania 

miesięczne wpływały do Urzędu w terminie do 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego a 

roczne za 2011, 2012, 2013 złożono do Urzędu do 1 lutego roku następnego, tj. w terminach określonych w 

załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej
25

. 

(dowód: akta kontroli str. 393) 

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

Referatu Realizacji Budżetu Oświaty Urzędu
26

. Było to zgodne z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. 

Pracownicy ww. Referatu nie korzystali z uprawnienia do kontrolowania merytorycznej prawidłowości 

złożonych sprawozdań (§ 9 ust. 4 rozporządzenia), poprzez sprawdzanie zgodności planu wydatków 

budżetowych z ewidencją księgową przedszkoli.  

(dowód: akta kontroli str. 134-148,165-174, 393) 

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 wykorzystania (opisane w pkt.1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) nie naruszały 

przepisów art. 90 ust. 3d-3g i 4 ustawy o systemie oświaty.  

W uchwałach tych uwzględniono zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji 

oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, co było zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str.5-10) 

2.2.2. Uchwały dotyczące trybu rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania (opisane w pkt.1.2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego) przekazano 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, która nie podejmowała rozstrzygnięć 

nadzorczych w odniesieniu do otrzymanych uchwał. 

                                                                          (dowód: akta kontroli str. 220,222, 392) 

2.2.3. Uchwała Nr 718/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, określała obowiązek 

składania rozliczenia przyznanej dotacji za każdy miesiąc narastająco od początku roku budżetowego wraz 

z faktyczną liczbą uczniów. Uchwała Rady Miejskiej Nr 305/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek 

publicznych, zobowiązywała organ prowadzący przedszkole do przekazywania pisemnego rozliczenia przyznanej 

dotacji za okresy: kwartalnie w terminie do 15 dnia, po zakończeniu każdego kwartału, od stycznia do grudnia 

roku, w którym udzielono dotacji w terminie do 15 stycznia roku następnego. 

W zakresie przestrzegania terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu Gminy badaniem objęto dotacje w 

łącznej wysokości 1 885,0 tys. zł, udzielone 3 przedszkolom w latach 2011
27

-2012
28

. 

                                                           
25 Dz. U. Nr 20, poz. 103 
26 W regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w  zakresach obowiązków  pracowników określono dla Referatu  Realizacji 

Budżetu Oświaty obowiązek sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym  miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną 

sprawozdawczość budżetową jednostek budżetowych , uzgadnianie sprawdzonej sprawozdawczości   z dochodów i 

wydatków  budżetowych z prowadzoną z tym zakresie sprawozdawczością. 
27 Przedszkole „Puchatek” - 269,3 tys. zł., Przedszkole„ „Bajka” - 312,5tys. zł, Przedszkole „Słoneczko” - 286,4 tys. zł. 
28 Przedszkole „Puchatek” - 287,8.tys. zł, Przedszkole „Bajka” - 374,8.tys. zł, Przedszkole  „Słoneczko” - 354,2.tys. zł.  
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W wyniku tego stwierdzono, że terminowo i prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami powyższych uchwał, 

dokonywano rozliczeń dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom objętych badaniem.   

                                                                       (dowód: akta kontroli str. 5-10, 379-389) 

Ustalenia kontroli NIK w Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Radości” wykazały 

nieprawidłowości w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta 

Radom latach 2011-2013. Części wydatków rozliczonych w ramach otrzymanej dotacji nie spełniała warunków 

określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.  

 

W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, w oparciu o analizę wybranej próby, rozliczanie 

środków budżetowych przekazanych przedszkolom publicznym i niepublicznym. 

 

3. System kontroli zarządczej 

3.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywały następujące pisemne procedury 

dotyczące przyznawania i przekazywania przedszkolom publicznym i niepublicznym środków 

budżetowych oraz ich rozliczania: 

 Zarządzenie Nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia w sprawie polityki rachunkowości 

(zmienione Zarządzeniem Nr 3737/2013 z dnia 7 maja 2013 r.) 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia Nr 1697 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli 

zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia Nr 1680/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Wszystkie zadania realizowane przez pracowników Urzędu, związane z przyznawaniem i przekazywaniem 

przedszkolom środków budżetowych oraz ich rozliczaniem, zostały im przypisane w zakresach czynności. 

                                                     (dowód: akta kontroli str. 74-106, 134-148 165-187) 

3.2. System kontroli zarządczej w obszarze planowania, przekazywania i rozliczania środków budżetowych 

przekazywanych przedszkolom publicznym i niepublicznym był wystarczający. W zakresie naliczenia dotacji nie 

opracowano pisemnych procedur kontroli zarządczej zapewniających prawidłowość naliczania dotacji.  

3.3. W Gminie prowadzono audyt wewnętrzny, którym nie objęto przyznawanie i przekazywanie dotacji 

przedszkolom publicznym i niepublicznym.  

3.4. Pracownicy Urzędu przeprowadzili 21 kontroli w przedszkolach publicznych
29

. Zakres tych kontroli 

obejmował gospodarkę finansową. W ich wyniku stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. wypłaty 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, błędy w naliczaniu odpisu na ZFŚS, czy braku 

aktualizacji Regulaminów ZFŚS. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także niewłaściwej gospodarki drukami 

ścisłego zarachowania, czy nieprzestrzegania zasad gospodarki kasowej. 

W wyniku tego wydano do dyrektorów 17 przedszkoli zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. 

W badanym okresie nie przeprowadzano kontroli w przedszkolach niepublicznych. Według wyjaśnienia 

Wiceprezydenta Miasta Radom, „w badanym okresie kontrolowane były szkoły niepubliczne. Przedszkola 

niepubliczne nie były dotychczas kontrolowane. Kontrolę przedszkoli planujemy po zakończeniu prac nad 

budżetem roku 2014 i zakończeniu bieżącego roku budżetowego”. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 394, 396) 

3.5. Realizacja wydatków budżetowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych nie była przedmiotem 

kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu. W dniu 25 października 2013 r. została rozpoczęta przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Radom. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str.281-282) 

                                                           
29  W 2011 r. Przedszkole Publiczne Nr 9,13, 17, 22, 23, 24,25, w 2012 r. Przedszkole Nr 6, 7, 11, 15, 16, 22, w 2013 r. 

Przedszkole Nr 3, 10, 12, 13, 14, 
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W działalności Urzędu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie system kontroli zarządczej. 

 

IV. Uwagi i 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 

Kontroli
30

, wnosi o: 

1) uwzględnianie w wyliczeniach kwoty wydatków na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, 

będących podstawą wyliczenia stawki dotacji, wszystkich wydatków bieżących przedszkoli 

publicznych; 

2) wyliczanie kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli z uwzględnieniem aktualnej kwoty 

wydatków bieżących w publicznych przedszkolach ustalonych w budżecie Gminy w 

przeliczeniu na jednego ucznia, każdorazowo po zmianie wysokości wydatków bieżących 

publicznych przedszkoli; 

3) przekazywanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci zamieszkujących poza terenem 

Gminy Radom w kwocie nie niższej niż określona w uchwale Rady Miasta wysokość wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia; 

4) przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Kraina 

Radości”. 

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 Warszawie. 

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. 

 

Warszawa, dnia        stycznia 2014 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Bożena Zawadzka  

Główny specjalista k. p.  

 

........................................................ 

 

........................................................ 

podpis podpis 

                                                           
30 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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