


 

 

 

 
KRAJOWA  RADA 

REGIONALNYCH  IZB  OBRACHUNKOWYCH  
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA  W  LUBLINIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH KONTROLI 

 

UDZIELANIE  DOTACJI  Z  BUDŻETÓW  JEDNOSTEK  

SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  JEDNOSTKOM  

OŚWIATOWYM,  DLA  KTÓRYCH  ORGANEM 

PROWADZĄCYM  SĄ  PODMIOTY  INNE  NIŻ  JEDNOSTKI  

SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lublin 2014 
 

www.rio.gov.pl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie przygotowano w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

  

Przygotowanie do druku: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 

  

Projekt okładki – Justyna Szelągowska  

 

 Druk: Drukarnia „Polraster”  

 ul. Orawska 19, 85-353 Bydgoszcz  



Szanowni Państwo 

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy sprawozdanie  

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie 

udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla 

których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (jst). 

Kontrola została przeprowadzona w 2013 r. i dotyczyła dotacji udzielonych przez samorządy w 2012 r. 

Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez podmioty niepubliczne to nie tylko 

zagadnienia związane z ustalaniem i przekazywaniem dotacji, ale również odnoszące się do ich 

wykorzystania. Zakres kontroli koordynowanej stanowiły te pierwsze zagadnienia. Główne ustalenia 

kontroli przedstawione zostały w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb 

Obrachunkowych ,,Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonaniu 

budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku”, które przekazane zostało Sejmowi 

i Senatowi RP w czerwcu br. Niniejsze opracowanie stanowi pełną informację o kontroli, której 

koordynatorem, w imieniu KR RIO, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.  

Skontrolowane zagadnienia to ważny element procesu finansowania zadań oświatowych, 

które realizowane są przez inne niż należące do sektora samorządowego jednostki. Ważny, 

bo w istocie decydujący o poziomie środków finansowych przekazywanych tym jednostkom na 

wskazane zadania. Jak pokazują wyniki kontroli, proces ten nie przebiega bez przeszkód, a są nimi 

niezbyt przejrzyście zredagowane przepisy prawa, które, co prawda w części dotyczącej zasad 

ogólnych odnoszących się do określenia poziomu finansowania zadań, są jasno ujęte, ale już 

w części uszczegółowiającej te zasady stają się mniej jednoznaczne, co daje możliwość różnej ich 

interpretacji. I to właśnie ta niejednoznaczność stanowi czynnik będący przyczyną trudności 

w stosowaniu przedmiotowych przepisów. Z reguły w praktyce sprowadza się to do takiej ich 

wykładni, która jest bardziej korzystna finansowo dla jednostek samorządu terytorialnego 

udzielających dotacji. Na tym tle coraz częściej dochodzi do sporów o wysokość przekazywanej 

dotacji, które rozstrzygane są przez sądy powszechne. 

Wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić 

dobrą bazę porównawczą dla jednostek samorządowych udzielających dotacji oświatowych pod 

kątem weryfikacji własnych działań w tym zakresie. Poczynione w trakcie kontroli koordynowanej 

ustalenia stały się podstawą do sformułowania przez KR RIO wniosków wskazujących na potrzeby 

nowelizacji przepisów prawa oświatowego odnoszących się do kwestii ustalania i udzielania dotacji. 

Zostały one również przedstawione w przywołanym na wstępie ,,Sprawozdaniu”. 

Oddając w Państwa ręce sprawozdanie z kontroli, pragniemy podkreślić, że celem działania 

regionalnych izb obrachunkowych w Polsce jest wspieranie samorządów lokalnych w dalszym ich 

rozwoju. 

 
Prezes  

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Lublinie 

Przewodnicząca  
Krajowej Rady  

Regionalnych Izb Obrachunkowych 

  
  

  

Jacek Grządka Grażyna Wróblewska 
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1. Założenia ogólne 

 

Wydatki na realizację zadań oświatowych stanowią istotną pozycję w budżetach jst.  

W 2012 r. w skali kraju wydatki sklasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 

wyniosły 55 542 075 707 zł (co stanowiło 30,78% ogółu wydatków), z czego na dotacje dla 

publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (paragrafy 254 „Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” i 259 „Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”) przeznaczono 

3 334 459 720 zł, co stanowiło 6,0% wykonanych wydatków w tym dziale. Kontrolą objęto 

2012 r.  

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli gospodarki finansowej jst, a także 

pytania kierowane do izb, zarówno przez jst, jak i podmioty otrzymujące dotacje, wskazują, 

że stosowanie przepisów ustawy o systemie oświaty rodzi poważne problemy interpretacyjne 

oraz prowadzi do przyjmowania w poszczególnych jednostkach znacznie różniących się 

metod ustalania wysokości należnych dotacji. 

W celu zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników kontroli koordynowanej 

zasadnym było, aby spośród dotowanych jednostek do kontroli wybrać najczęściej udzielane 

dotacje, tj. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież. 

 

Analiza stanu prawnego 

Zasady finansowania przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego uregulowane są przepisami: 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.),  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego1. 

                                                 
1 W 2012 r. obowiązywało rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693 z późn. zm.). 



8                     Informacja o wynikach kontroli koordynowanej 

 

Ilekroć w dalszej części niniejszego opracowania używane są wyrażenia „ustawa” bez 

bliższego określenia lub „uso” mowa jest o ustawie o systemie oświaty. 

Przepisy ustawy określające zasady finansowania z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego szkół i placówek posługują się pojęciami zdefiniowanymi w jej art. 3. Jeżeli 

w ustawie użyte jest pojęcie szkoły bez bliższego określenia należy rozumieć przez to także 

przedszkole (art. 3 pkt 1 ustawy), chyba że z treści przepisu wynika, iż ustawodawca 

zdecydował się uregulować daną kwestię odrębnie. 

 

Typy szkół 

Typy szkół wskazane zostały w przepisach art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: 

- sześcioletnia szkoła podstawowa,  

-  trzyletnie gimnazjum,  

-  szkoły ponadgimnazjalne. 

 

Wychowanie przedszkolne 

Wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, obejmuje dzieci w wieku 3 - 6 

lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

 

Organ prowadzący 

Organem prowadzącym szkołę, przedszkole może być minister, jednostka samorządu 

terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne (art. 3 pkt 5 ustawy).  

 

Publiczne oraz niepubliczne szkoły i przedszkola 

W zależności od rodzaju organu prowadzącego oraz sposobu funkcjonowania szkoły 

i przedszkola dzielą się na publiczne i niepubliczne (art. 5 ust. 1 ustawy). 

Warunki, które muszą spełniać szkoły i przedszkola publiczne określają przepisy art. 6 

i 7 ustawy. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego (dotyczy też publicznej i niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego); 
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2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (dotyczy też 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego); 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

Wskazane przepisy dotyczą również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

(art. 6 ust. 4 ustawy). 

 

Według art. 7 szkołą publiczną jest szkoła, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę 

programową kształcenia w zawodach, 

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów. 

 

Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. 

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, polegające na 

umożliwieniu uzyskania świadectw lub dyplomów państwowych, jeżeli: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę 

programową kształcenia w zawodach, 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż 

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie 

nauczania szkoły publicznej danego typu, 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty, 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 
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5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje 

określone dla nauczycieli szkół publicznych. 

 

Szkoły publiczne utworzone przez podmioty inne niż jst na podstawie zezwolenia 

udzielonego w myśl art. 58 ust. 3 - 4 uso nie są jednostkami sektora finansów publicznych. 

Szkoły niespełniające wymogów wskazanych w art. 6 i 7 ustawy są szkołami 

niepublicznymi, prowadzonymi wyłącznie przez osoby fizyczne i prawne niebędące jst (art. 5 

ust. 3 ustawy). Mogą one uzyskać uprawnienia szkół publicznych (art. 7 ust. 3 ustawy). 

Szkoła podstawowa i gimnazjum (art. 8 ustawy) – mogą być tylko szkołą publiczną lub 

szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 

Finansowanie z budżetu jst zadań realizowanych przez szkoły i przedszkola prowadzone przez 

podmioty inne niż jst 

Przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez podmioty inne niż jst oraz przedszkola 

i szkoły, w tym o uprawnieniach szkół publicznych, otrzymują z budżetu jst dotacje na 

zasadach określonych odpowiednio w przepisach art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty. 

W przypadku przedszkoli i szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ustawa wprowadziła obowiązek ich 

dotowania przez jst, a w przypadku szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkoły 

publicznej – możliwość dotowania, pozostawiając decyzje w tym zakresie organom 

stanowiącym. 

 

Dotacje w znaczeniu ustawy o finansach publicznych 

Zgodnie z przepisami art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone 

na podstawie tej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje, o których mowa w przepisach art. 80  

i 90 ustawy o systemie oświaty, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły 

lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 
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Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub 

placówki. 

Zgodnie z przepisami art. 251 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mają charakter roczny i w części 

niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki  

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Przepisy art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy 

stanowią, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają 

zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających ich zwrot. 

 

Zasady przekazywania dotacji 

Ustawa o systemie oświaty stanowi, że przekazywanie dotacji następuje w 12 częściach 

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły lub placówki, 

z tym że – w związku z nowelizacją ustawy, dokonaną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 

z późn. zm.), od 1 stycznia 2014 r. część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 

15 grudnia. 

Zmiana miała na celu wyeliminowanie przekazywania dotacji w ostatnich dniach roku, 

w tym np. 31 grudnia, w sytuacji gdy termin jej wykorzystania także mijał tego samego dnia, 

co w praktyce prowadziło do niemożności wydatkowania dotacji przez beneficjentów2. 

Organ stanowiący nie może zmieniać tej zasady i wprowadzać np. kwartalnego 

przekazywania dotacji. Tym samym terminy muszą być miesięczne, dotacje mogą być 

przekazywane jedynie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca.  

Dotacje dla publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu, przysługujące obligatoryjnie z mocy ustawy, 

powinny być przekazywane w każdym miesiącu kalendarzowym, w tym również w okresach 

wakacyjnych. 

 

                                                 
2 Wyrok WSA w Gdańsku z 27 października 2010 r., I SA/Gd 892/10, niepublikowane - w orzeczeniu sąd uznał, że regulacja 

w uchwale rady, iż otrzymana dotacja powinna być wydatkowana do 31 grudnia danego roku budżetowego, prowadzi do 

nieakceptowalnej w demokratycznym państwie prawa sytuacji, w której dokonanie wypłaty dotacji w terminie  

do 31 grudnia spowoduje niemożność jej wykorzystania przez dotowanego. Udzielenie dotacji staje się w takiej sytuacji 

pozorne, gdyż podmiot dotowany nie wykorzysta środków wypłaconych za grudzień w ostatnim dniu roku, kiedy je 

otrzymał. 



12                     Informacja o wynikach kontroli koordynowanej 

 

Zgodnie z przywołanymi niżej przepisami ustawy o systemie oświaty dotacje otrzymują 

„niesamorządowe” przedszkola i szkoły, a nie podmioty (organy) je prowadzące. Brak jednak 

pełnej, organizacyjnej samodzielności (zwłaszcza osobowości prawnej) szkół prowadzonych 

przez inne niż jst podmioty powoduje, że to organy je prowadzące decydują o ich istotnych 

sprawach oraz ponoszą odpowiedzialność za gospodarcze aspekty ich funkcjonowania. 

Prowadzi to do wniosku, że w istocie beneficjentem – i stroną stosunku prawnofinansowego 

– jest organ prowadzący, a nie prowadzona przez niego szkoła. 

Szkoły i przedszkola – publiczne i niepubliczne – prowadzone przez podmioty inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego, otrzymują z budżetu jst dotacje na zasadach określonych 

odpowiednio w przepisach art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, z których wyciąg, według 

stanu prawnego obowiązującego w 2012 r., przedstawiono niżej. 

Art. 80 ust. 2 uso – przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację 

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 

najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych. 

Art. 80 ust. 3 uso – szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu 

i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż 

kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia 

przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą 

ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej 

danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Art. 90 ust. 2a uso – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego 

ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu 

i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca 
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szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie 

później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

Art. 90 ust. 2 b uso – dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia 

w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, 

że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania 

dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, 

podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę 

na prowadzenie przedszkola publicznego. 

 

W 2013 r. i 2014 r. ustawa o systemie oświaty została znowelizowana, m.in. ustawą z dnia 

13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

i ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Nowelizacja z 13 czerwca 2013 r. objęła swoim zakresem głównie przedszkola. 

Zasadniczym celem nowelizacji było usunięcie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej 

i doprowadzenie do sytuacji, w której każde dziecko w wieku od 3 do 5 lat będzie mogło 

korzystać z wychowania przedszkolnego, o ile rodzice wyrażą taką wolę. W tym celu 

wprowadzono m.in. dotację celową dla gmin na zwiększenie liczby miejsc i poprawę 

warunków wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do 

bezpłatnego wychowania przedszkolnego w takim samym wymiarze (nie krótszym niż 

5 godzin dziennie) w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego znajdujących się na terenie danej gminy, bez względu na organ je prowadzący 

oraz ustawowo ograniczono wysokość opłat pobieranych od rodziców za świadczenia 

udzielane przez publiczne przedszkole oraz publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki (od dnia 1 września 2013 r. za każdą dodatkową godzinę, 

ponad ten gwarantowany bezpłatny czas pobytu dziecka w przedszkolu, rodzic płaci 

maksymalnie złotówkę). 
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Nowelizacja wprowadziła również zasadę pomniejszania wydatków bieżących, 

stanowiących podstawę obliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, 

o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy oraz możliwość – w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 

ustalony przez organ stanowiący okres – podwyższenia wysokości dotacji dla przedszkoli. 

W związku z wprowadzonym obowiązkiem zapewniania przez jst miejsc w przedszkolach dla 

dzieci poszczególnych roczników, ustawodawca wprowadził też dodatkowe możliwości 

dotowania niepublicznych przedszkoli wyższymi kwotami dotacji, zmieniając od 1 września 

2015 r. art. 90 ustawy i określił szczegółowy tryb postępowania w tym przedmiocie. 

Wprowadzone zmiany ustawy, odnośnie obliczania wysokości dotacji weszły w życie 

z dniem 1 września 2013 r., a więc nie obowiązywały w okresie objętym kontrolą.  

Kolejna nowelizacja ustawy z 6 grudnia 2013 r. weszła w życie 18 stycznia 2014 r. 

i ujednoliciła zasady obliczania kwot przewidzianych w subwencji, odnosząc je do subwencji 

dla danej (konkretnej) jednostki samorządu terytorialnego, czyli z metryczki naliczenia 

subwencji, zastępując sformułowanie:„[...] w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego” na liczbę pojedynczą: „dla jednostki samorządu 

terytorialnego”. 

Do czasu wejścia w życie znowelizowanych regulacji, niektóre przepisy, np. art. 80 

ust. 2c i art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, odnosiły wysokość dotacji na dzieci, do 

kwoty przewidzianej na jedno dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, czyli – zgodnie z wykładnią gramatyczną – bez wskaźnika 

korygującego Di. Analogiczne odniesienie zawierały przepisy dotyczące dotowania uczniów 

szkół publicznych (art. 80 ust. 3). 

 

Podstawy ustalenia dotacji zawarte w ustawie o systemie oświaty 

Przepisy ustawy przewidują ustalenie dotacji dla szkół i przedszkoli na podstawie: 

1) wydatków bieżących w przedszkolach/szkołach prowadzonych przez jst  

albo 

2) kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego (lub wg brzmienia ustawy obowiązującego w 2012 r. 

– jednostek samorządu terytorialnego). 
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W przepisach art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, zawarte są różne sformułowania 

odnoszące się do ujętych w budżecie – odpowiednio danej gminy lub powiatu – wydatków 

bieżących na jednego ucznia:  

– przewidzianych (art. 80 ust. 2, 2b, 3, 3a), ustalonych w budżecie jst ponoszonych (art. 90 

ust. 2b, i 3) lub ponoszonych (art. 90 ust. 2d), 

– w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (art. 80 ust. 2) lub 

w przedszkolach publicznych (art. 90 ust. 2b), w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez jst (art. 80 ust. 3, art. 90 ust. 2a), 

– w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, wydatków 

bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych 

(art. 80 ust. 2), wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 

przedszkola publicznego (90 ust. 2 b). 

 

Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia „wydatki bieżące” oraz posługuje się 

różną terminologią w zakresie tych wydatków, tj. „wydatki przewidziane”, „ustalone 

w budżecie... ponoszone”. Nie precyzuje również określenia „szkoła tego samego typu 

i rodzaju” – przy jednoczesnym braku takiego rozróżnienia dla przedszkoli. Ustawa nie 

wskazuje także sposobu ustalania liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych 

przez jst, niezbędnej do obliczenia kwoty wydatków bieżących na ucznia (przewidzianych lub 

ponoszonych) oraz liczby uczniów szkół, na których udzielana jest dotacja, jak też sposobu 

ustalania kwot na ucznia przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Wprowadzone w latach 2013 i 2014 zmiany ustawy, nie wyeliminowały wątpliwości 

interpretacyjnych co do metody obliczania dotacji dla jednostek oświatowych. 

Zasady obliczania i udzielania dotacji oraz terminy jej przekazywania uregulowane są 

w przepisach ustawy o systemie oświaty i postanowieniach zawartych w uchwałach organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wydanych na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy. W konsekwencji powyższego relacja 

pomiędzy organem dotującym a dotowaną szkołą (przedszkolem) ma administracyjnoprawny 

charakter, dlatego udzielanie dotacji nie wymaga zawierania umów cywilnoprawnych między 

jst i podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji oświatowej. 

Ustawodawca wprowadził – w art. 90 ust. 2a i 2b ustawy o systemie oświaty dla szkół 

i przedszkoli niepublicznych i w art. 80 ust. 2c ustawy dla jednostek publicznych 
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prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wymóg złożenia przez osobę 

prowadzącą szkołę informacji o planowanej liczbie uczniów. Powinna być ona złożona 

w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

Od 1 września 2013 r. dodano do ustawy o systemie oświaty przepisy umożliwiające 

zmianę tego terminu. Na wniosek osoby prowadzącej przedszkole lub szkołę, za zgodą organu 

wykonawczego jst, możliwe jest przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci 

w terminie późniejszym. Organ wykonawczy jst może również udzielić dotacji w terminie 

wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego (art. 80 ust. 2f uso i art. 15 

ustawy zmieniającej z dnia 13 czerwca 2013 r.). 

Co do zasady publiczne niesamorządowe przedszkola i szkoły nie mają obowiązku 

składania informacji o planowanej liczbie uczniów w celu otrzymania dotacji na podstawie 

art. 80 ust. 2 i 3, jednakże obowiązek ten dotyczy dotacji na dzieci objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju (art. 80 ust. 2c uso). 

Poza wskazaną wyżej informacją o planowanej liczbie uczniów/dzieci, wszystkie 

jednostki publiczne i niepubliczne mają obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji, 

określonego uchwałą rady. 

Sam obowiązek złożenia wniosku nie wynika bezpośrednio z ustawy, ale pośrednio 

z przepisów art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4, zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania 

dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji 

i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. W ramach ustalania 

trybu udzielania dotacji wprowadzenie wymogu złożenia stosownego wniosku, co jest 

powszechną praktyką, nie budzi zastrzeżeń organów nadzoru czy sądownictwa 

administracyjnego.  

Ustawa nie reguluje kto ma wystąpić z wnioskiem o udzielenie dotacji, podmiot ten może 

być wskazany w uchwale organu stanowiącego jst. 

Przepisy ustawy zostały skonstruowane w ten sposób, że z jednej strony ustawa nakłada 

na samorządy obowiązek dotowania, a z drugiej wprowadza warunki w postaci wniosku 

i informacji o planowanej liczbie uczniów, nie wskazując konsekwencji niewypełnienia tych 

obowiązków. Kwestie te, jak można sądzić, pozostawione zostały do rozstrzygnięcia praktyce 

orzeczniczej. 
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Metodyka przeprowadzania kontroli 

Z uwagi na brak w ustawie definicji użytych zwrotów, jednolitej terminologii oraz 

precyzyjnych zasad obliczania dotacji, w celu uzyskania porównywalnych wyników kontroli 

przeprowadzonych przez izby, dla potrzeb kontroli koordynowanej, uwzględniając utrwalone 

orzecznictwo sądów i wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej3, przyjęto niżej 

przedstawione założenia. 

 

1. Ustalenie pojęcia „wydatki bieżące”, stanowiące podstawę obliczenia dotacji. 

Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia wydatków bieżących. Zgodnie 

z powszechnie akceptowanym stanowiskiem przyjęto, że należy stosować definicję wskazaną 

w przepisach ustawy o finansach publicznych, której art. 236 stanowi: 

a) przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki 

budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi – art. 236 ust. 2; 

b) w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów 

planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na: 

 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 

zadań jednostki samorządu terytorialnego; 

 zakup i objęcie akcji i udziałów; 

 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – art. 236 ust. 4. 

Wydatki niebędące majątkowymi to wydatki bieżące. Jako przykładowe wydatki bieżące 

ustawodawca wskazuje w art. 236 ustawy o finansach publicznych m.in. wydatki jednostek 

budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Zgodnie z załącznikiem 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) do 

wydatków bieżących zalicza się wydatki klasyfikowane w §§ 302 do 305, 307, 311, 321 i 323 

do 326, 401 do 418, 420 do 430, 432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490, 493 do 498.  

                                                 
3 Pismo MEN z 20 lipca 2011 r. (Nr DKOW-WJST-BN-337-52/11) i z 24 czerwca 2011 r. (Nr DZSE–3–ER–5015-6/11). 
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Do wydatków bieżących, stanowiących podstawę obliczenia dotacji, nie zalicza się 

wydatków finansowanych ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach 

dochodów, tworzonych na podstawie przepisów art. 223 ustawy o finansach publicznych.4 

Do podstawy obliczenia dotacji przyjmuje się wydatki bieżące ponoszone na 

funkcjonowanie szkół ujęte w budżecie jst, do których należy zaliczyć m.in. koszty 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ekonomiczno-administracyjnej obsługi szkół, koszty 

prowadzenia stołówki szkolnej lub przedszkolnej (bez kosztów wyżywienia pokrywanych 

przez rodziców)5, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów  

i rencistów, niezależnie w jakiej podziałce klasyfikacyjnej wydatki takie zostały ujęte. 

Do celów kontroli koordynowanej przyjęto założenie, że do obliczenia dotacji uwzględnia 

się wszystkie wydatki ponoszone na funkcjonowanie szkół/przedszkoli, a nie wynikające 

tylko z ich planów finansowych, z uwagi na różny sposób ich ujmowania w budżetach jst 

(w planach finansowych szkół/przedszkoli, urzędów jst, zespołów obsługi ekonomiczno- 

-administracyjnej), proporcjonalnie przeliczone na uczniów poszczególnych szkół. 

Przeniesienie bowiem określonych wydatków do planu finansowego urzędu jst lub jednostki 

obsługi nie oznacza, że wydatki te przestają być wydatkami na ucznia szkoły lub przedszkola. 

Ponoszone przez jst wydatki nie powinny być pomniejszane o dochody. Wyjątkiem są 

wydatki na zakup środków żywności, które są pokrywane przez rodziców. Wyłączanie tych 

wydatków z podstawy ustalania dotacji pośrednio wynika z przepisów art. 67a ust. 4 ustawy, 

zgodnie z którymi do opłat za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, nie 

wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz 

kosztów utrzymania stołówki, co oznacza, że rodzice pokrywają koszty zakupu artykułów 

żywnościowych, a zatem nie są one finansowane przez jst. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że po zmianie przepisów ustawy, od 1 września 2013 r. 

w przypadku przedszkoli wprowadzono zapis o pomniejszaniu wydatków bieżących 

przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu 

gminy, jednakże nie wprowadzono tożsamego uregulowania w odniesieniu do szkół. 

Do celów kontroli koordynowanej przyjęto założenie, że nie będzie kwestionowane 

zarówno wyłączanie, z podstawy ustalenia dotacji wydatków na realizację programów 

unijnych, jak i ich niewyłączanie. Ustawa wprawdzie nie daje podstaw do jakiegokolwiek 

                                                 
4 Pismo MEN z 20 lipca 2011 r. (Nr DKOW-WJST-BN-337-52/11) i z 24 czerwca 2011 r. (Nr DZSE–3–ER–5015-6/11). 
5 Pismo MEN z 20 lipca 2011 r. (Nr DKOW-WJST-BN-337-52/11) i z 24 czerwca 2011 r. (Nr DZSE–3–ER–5015-6/11). 
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pomniejszania wydatków, jednakże możliwość pozyskiwania środków na realizację 

programów mają także podmioty dotowane.  

W założeniach przyjęto zasadę braku możliwości różnicowania wysokości dotacji 

przyznawanej przedszkolu w zależności od liczby godzin jego pracy, co wynikało ze 

stanowiska MEN i orzeczeń sądów, w myśl których przepisy nie dopuszczają możliwości 

różnicowania wysokości dotacji przyznawanej przedszkolu w zależności od liczby godzin 

pracy takiego przedszkola (5 czy 10 godzin). Ustawa stanowi, że podstawą ustalenia dotacji 

na jednego ucznia są wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę, co należy uznać, że są to wydatki „uśrednione” w danej gminie 

i nie można różnicować wysokości dotacji proporcjonalnie do czasu funkcjonowania 

przedszkola6. Ustawa nie przewiduje różnicowania wysokości dotacji przysługujących 

oddziałom przedszkolnym zależnie od wymiaru realizowanych przez nie zadań w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki7. 

W podstawie naliczenia dotacji nie ujmuje się kosztów dowożenia dzieci do szkół8. 

 

2. Podstawą ustalenia ostatecznej kwoty dotacji należnej za 2012 r. są kwoty wydatków 

na 31 grudnia tego roku, zgodnie z zasadą roczności budżetu jst, wynikającą 

z przepisów art. 211 ust. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych. 

Poziomu wydatków bieżących nie można ustalać na podstawie danych historycznych 

– z poprzedniego roku budżetowego, lecz punktem odniesienia powinien być aktualny poziom 

finansowania tych wydatków w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jst w danym 

roku. Celem ustawy jest bowiem zrównanie dofinansowania ze środków budżetowych 

analogicznych szkół/przeszkoli (publicznych i niepublicznych), a cel ten nie byłby osiągnięty, 

gdyby dotacje ustalane były na podstawie wydatków jst z poprzedniego roku9. Przepisy nie 

precyzują, czy należy przyjąć wydatki planowane czy wykonane: ustawa posługuje się 

w przepisach art. 80 i 90 pojęciami wydatków przewidzianych i ponoszonych, co w związku 

z niejednolitym brzmieniem można interpretować: wydatki bieżące przewidziane… – jako 

planowane (do obliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych w oparciu o wydatki 

bieżące danej jst), zaś wydatki bieżące ustalone w budżecie ponoszone… – jako wydatki 

                                                 
6 Pismo MEN z 5 września 2006 r. (DE-3-AR/JD-339-10/2006). 
7 Wyrok NSA (I OSK 672/10) i WSA (V SA/Wa 429/13). 
8 Pismo MEN z 20 lipca 2011 r. (Nr DKOW-WJST-BN-337-52/11) i z 24 czerwca 2011 r. (Nr DZSE–3–ER–5015-6/11). 
9 Wyrok NSA (II GSK 319/07). 
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wykonane (do obliczenia dotacji dla przedszkoli publicznych na podstawie wydatków 

najbliższej gminy i przedszkoli niepublicznych – na podstawie wydatków danej gminy).  

Brak spójności przepisów ustawy w tym zakresie powoduje różne interpretacje zarówno 

izb obrachunkowych, sądów administracyjnych jak i jednostek samorządu terytorialnego. 

W wynikach kontroli koordynowanej wykazano więc skutki finansowe obliczone bądź to do 

planu wydatków, bądź do ich wykonania na 31 grudnia 2012 r. 

W przypadku zmian kwot wydatków bieżących na jednego ucznia w szkołach 

i przedszkolach publicznych (zwiększenia lub zmniejszenia) odpowiednim zmianom ulega 

także wysokość dotacji dla szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania, określonych 

w przepisach art. 80 i art. 90 ustawy.10 Dotacja ma wymiar roczny, w związku z czym zmiana 

wysokości wydatków bieżących w trakcie roku wpływać będzie na wielkość kwoty dotacji, 

w przeliczeniu za cały rok, bowiem ustalony stan wydatków na koniec roku odnosi się do 

całego roku. 

Jako podstawę obliczenia rocznej kwoty dotacji należy więc uwzględniać wydatki po 

wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku wg ich stanu na 31 grudnia danego roku, za 

który obliczana jest dotacja. 

Odniesienie wysokości dotacji do planu (wg stanu po zmianach) lub wykonania wydatków 

bieżących w jednostkach prowadzonych przez jst utrudniało, a często uniemożliwiało 

prawidłowe obliczenie wysokości dotacji i jej przekazanie – w 2012 r. – do dnia 31 grudnia. 

Obliczając wysokość dotacji w oparciu o wydatki planowane – w przypadku dość 

powszechnej praktyki dokonywania zmian w budżecie w końcu roku – ich wysokość znana 

może być dopiero na koniec roku, natomiast obliczając dotację w oparciu o wykonanie 

wydatków (wydatki ponoszone) – ich wysokość może być znana najwcześniej na dzień 

złożenia przez samorządowe jednostki budżetowe sprawozdań Rb-28S o wydatkach, tj. do 

dnia 10 stycznia następnego roku. Powodowało to brak możliwości udzielenia i przekazania 

prawidłowej kwoty dotacji do końca danego roku budżetowego. Z tego też powodu w praktyce 

często zdarzały się przypadki „wyrównywania” kwoty dotacji w następnym roku 

budżetowym. 

W założeniach kontroli koordynowanej przyjęto, że stan taki jest prawidłowy i do ustaleń 

kontroli dotyczących prawidłowości wypłaconych przez jst dotacji, uwzględniono kwoty 

                                                 
10 Pismo MEN z 5 września 2006 r. (DE-3-AR/JD-339-10/2006). 



Informacja o wynikach kontroli koordynowanej  21 

 

dotacji wypłacone w 2012 r. jak też w 2013 r., jako wyrównanie lub uzyskane zwroty nadpłat 

za 2012 r. 

 

3. Przy kwalifikowaniu szkół według rodzaju przyjmuje się ich cechy szczególne, 

charakterystyczne w ramach danego typu szkoły cechy odróżniające je od innych szkół 

(np. ze względu na lokalizację – wiejskie, miejskie) oraz jako odrębne rodzaje 

przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. 

Podstawą obliczenia dotacji dla szkół publicznych powinny być wydatki bieżące 

ponoszone w szkołach tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Typy 

szkół określone zostały w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (sześcioletnia szkoła 

podstawowa, trzyletnie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnia zasadnicza szkoła 

zawodowa, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, szkoła policealna dla 

osób posiadających wykształcenie średnie, trzyletnia szkoła specjalna). 

Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia szkoły tego samego rodzaju. W świetle 

orzecznictwa i interpretacji MEN11, 12, przyjęto założenie, że należy dokonać podziału szkół 

według cech odróżniających je od innych szkół tego samego typu np. ze względu na ich 

lokalizację. 

Według MEN „Przy definiowaniu rodzajów szkół można by odnieść się do wag 

określonych w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w danym roku 

dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla 

poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych na rok 2012 naliczone zostały 

na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693 z późn. zm.). Określenie 

w rozporządzeniu poszczególnych wag pozwala wyrazić w postaci arytmetycznej ocenę 

kosztów dostarczania poszczególnym grupom uczniów potrzebnego im wykształcenia 

(np. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na 

terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, uczniowie specjalnej troski, 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, a także szkół 

zapewniających całodobową opiekę dla uczniów kształcących się poza miejscem 

                                                 
11 Wyrok NSA (GSK 333/07). 
12 Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MEN z 13 czerwca 2012 r. –  na zapytanie nr 1169 poseł na Sejm RP (SPS-024-1169/12) 

w sprawie sposobu naliczania dotacji dla publicznych szkół stowarzyszeniowych położonych na obszarach wiejskich. 



22                     Informacja o wynikach kontroli koordynowanej 

 

zamieszkania) i stanowi kwotę uzupełniającą część oświatową subwencji ogólnej na zadania 

szkolne lub pozaszkolne. Zatem do podstawy ustalenia dotacji dla szkoły publicznej 

zlokalizowanej na terenie wiejskim – zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej – nie należy 

uwzględniać wydatków bieżących odnoszących się do działalności wszystkich szkół 

publicznych tego samego typu prowadzonych przez samorząd, a tylko szkół tego typu 

funkcjonujących na wsi, bowiem szkoła wiejska to inny "rodzaj szkoły" (dla którego 

wyróżnikiem jest uwzględniona w algorytmie podziału subwencji oświatowej waga P1) niż 

szkoła tego samego typu w mieście”. 

Pojęcie „tego samego typu i rodzaju” zostało wprowadzone w ustawie w odniesieniu do 

szkół, brak natomiast takiego rozróżnienia w przypadku przedszkoli. Mimo tego, zgodnie ze 

stanowiskiem MEN13, przyjęto założenie, że podstawą ustalania wysokości dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli nie powinny być wydatki bieżące przewidywane w budżecie 

gminy na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jako odrębne 

rodzaje rozróżniono przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 

w związku z powyższym przyjęto, że: 

 podstawą dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym – są wydatki bieżące 

ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, a w przypadku 

braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji 

są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego, 

 podstawą dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych – są 

wydatki bieżące ponoszone w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę, a w przypadku braku na terenie gminy 

oddziału przedszkolnego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie takiego oddziału. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Pismo MEN z 5 września 2006 r. (DE-3-AR/JD-339-10/2006). 
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4. Liczbę uczniów w szkołach prowadzonych przez jst (służącą do obliczenia 

wydatków na ucznia) – ustala się na podstawie przeciętnej liczby uczniów 

w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jst w 2012 r. (obliczonej 

jako suma liczby uczniów w poszczególnych miesiącach, podzielona przez 12), 

liczbę uczniów dotowanych szkół (na których przekazywana jest dotacja) – ustala 

się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów podaną przez beneficjenta. 

Ustawa nie wskazuje sposobu ustalania liczby uczniów uczęszczających do szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez daną jst, przez którą dzielona jest kwota poniesionych 

i zaplanowanych w budżecie danej jst wydatków bieżących, ani liczby uczniów szkół, na 

których udzielana jest dotacja. 

W świetle orzecznictwa14 i wyjaśnień MEN15: 

 sformułowania: „w przeliczeniu na 1 ucznia” i „dotacja przysługuje na każdego ucznia” 

– należy rozumieć, że „uczeń” to osoba, którą przyjęto do szkoły lub placówki, figuruje 

ona w księdze uczniów i nie zapadła wobec niej ostateczna i podlegająca wykonaniu 

decyzja administracyjna o skreśleniu jej z listy uczniów; uczniem jest także dziecko, które 

czasowo nie uczęszcza do przedszkola/szkoły np. z powodu choroby, co oznacza, 

że o takiego chorego ucznia nie pomniejsza się liczby uczniów, na których przysługuje 

dotacja. Jedynie gdy uczeń zrezygnuje z nauki, to nie ma podstaw, aby na niego 

przysługiwała dotacja. Wysokość dotacji powinna odpowiadać faktycznej, rzeczywistej 

liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji, co oznacza, że nie obejmuje ona osób, 

które nie uczęszczają do szkoły (są lub powinny być skreślone z listy uczniów), 

 wydatki bieżące na 1 ucznia oblicza się na faktyczną liczbę uczniów, ujętą 

w dokumentacji przebiegu nauczania, a nie na planowaną, zgłoszoną do Systemu 

Informacji Oświatowej. Analogicznie dotacji udziela się na faktyczną liczbę uczniów 

podawanych przez beneficjenta dotacji, a nie na uczniów zgłoszonych we wniosku 

o udzielenie dotacji. Liczba uczniów podana we wniosku ma charakter informacyjny, 

służący zapewnieniu w budżecie danej jst środków na wypłatę dotacji. Nie przesądza 

natomiast o wysokości przysługującej dotacji, tym bardziej że składany przez dany 

podmiot wniosek o udzielenie dotacji dotyczy roku budżetowego, który obejmuje 

w poszczególnych miesiącach dwa różne lata nauki szkolnej (rok szkolny nie pokrywa się 

                                                 
14 Wyroki NSA (II GSK 42/11), WSA (I SA/Bk 560/09 i I SA/Bk 365/11). 
15 Pismo MEN z 5 września 2006 r. (DE-3-AR/JD-339-10/2006). 
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z rokiem budżetowym, czyli kalendarzowym) co często powoduje nierealność planowanej 

liczby uczniów, 

 dotacje przysługują także za okres ferii i wakacji. Zgodnie z art. 63 ustawy o systemie 

oświaty rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 

1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, 

że dotacje służą dofinansowaniu działalności statutowej w ciągu całego roku szkolnego, 

a więc łącznie z okresami ferii i wakacji szkolnych. W okresach tych nie są prowadzone 

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jednakże funkcjonowanie szkoły w tym czasie 

pociąga za sobą określone stałe wydatki (np. wynagrodzenia, koszty utrzymania bazy 

lokalowej). W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach 

(semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, przysługują 

również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył 

szkołę, 

 przepisy nie ograniczają prawa do przyznania dotacji przedszkolom na dzieci, które 

ukończyły 2,5 roku a nie ukończyły lat 316. Dotacja przysługuje na każdego ucznia 

przedszkola, który został przyjęty zgodnie z art. 14 ust. 1 - 1b ustawy o systemie oświaty. 

Jeżeli takie dziecko zostało przyjęte do przedszkola, to prowadzącemu takie przedszkole 

przysługuje na nie dotacja, 

 podstawę obliczenia kwoty dotacji stanowi liczba wszystkich uczniów uczęszczających 

do przedszkola bez względu na to, czy są mieszkańcami gminy dotującej. 

 

5. Użycie przez ustawodawcę liczby pojedynczej, a nie mnogiej w określeniu „wydatki 

ponoszone przez najbliższą gminę”, a nie „przez najbliższe gminy” oznacza, 

że niedopuszczalne jest „uśrednianie” wydatków na podstawie danych z kilku lub 

z wszystkich najbliższych gmin. 

Konieczne jest wskazanie konkretnej, wybranej przez gminę udzielającą dotacji, 

najbliższej gminy, której wydatki będą stanowiły podstawę udzielenia dotacji17. 

 

 

 

                                                 
16 Wyrok WSA (I SA/Bk365/11). 
17 Pismo MEN z 5 września 2006 r. (DE-3-AR/JD-339-10/2006). 
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6. Kwotę przewidzianą na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oblicza się na 

podstawie danych wynikających z metryczki, z uwzględnieniem wag z poszczególnych 

wierszy, mających odniesienie do uczniów dotowanej jednostki (np. niepełnosprawność) 

i realizowanych przez nią zadań. 

Jak już wcześniej zaznaczono, w 2012 r. ustawa rozróżniała dwa sposoby obliczania kwot 

przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej. Przy obliczaniu dotacji na uczniów 

niepełnosprawnych w przedszkolach i uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, ustawa odnosiła wysokość dotacji do kwot przewidzianych w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, czyli z uwzględnieniem wskaźnika 

korygującego Di. Natomiast przy obliczaniu dotacji na uczniów szkół publicznych i dzieci 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (zarówno w jednostkach publicznych,  

jak i niepublicznych), do kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego (bez wskaźnika korygującego Di). 

W założeniach kontroli przyjęto, że przy obliczaniu dotacji dla szkoły danego typu 

i rodzaju uwzględnić należy wagi określone w załączniku do rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego, zawarte także 

w metryczce subwencji otrzymywanej przez jst.  

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, powiatów 

i województw samorządowych na rok 2012 naliczone zostały na podstawie rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. 

Wagi określone w rozporządzeniu wyrażają w postaci arytmetycznej ocenę kosztów 

dostarczania poszczególnym grupom uczniów potrzebnego im wykształcenia (np. uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach 

wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, uczniowie gimnazjów itp.) i służą ustaleniu 

kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne lub 

pozaszkolne. 

Z metryczki na dany rok wynika kalkulacyjna kwota jednostkowa na ucznia 

przeliczeniowego używana dla ustalenia kwoty należnej jst części oświatowej subwencji, 

tzw. finansowy standard A podziału subwencji. Na rok 2012 była to kwota 4 942,4245 zł. 
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Kwoty przewidziane w subwencji otrzymywanej przez daną jst na ucznia obliczane są 

jako iloczyn: 

 wskaźnika korygującego Di – właściwego dla danej jst,  

 finansowego standardu A podziału subwencji, 

 właściwych wag, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego, tj.: 

 tzw. bazowej (z wiersza 1 w metryczce na zadania szkolne (SOA)), 

 właściwych pozycji zadań szkolnych (z wierszy 4-30 metryczki na 2012 r. (SOB)), 

uwzględnianych w obliczeniach wyłącznie w sytuacji, gdy mają odniesienie do 

dotowanej jednostki (np. obliczając kwotę subwencji przypadającej na ucznia szkoły 

podstawowej w gminie do 5 tys. mieszkańców, należy uwzględnić wagę z wiersza 

4 na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na wsi i w miastach 

do 5 tys. mieszkańców (P1), a w przypadku gdy do dotowanej szkoły uczęszczają 

dzieci niepełnosprawne, wagę z wierszy 5-9 (P2 – P6)), 

 przewidzianych na zadania pozaszkolne z wierszy 31-44 metryczki na 2012 r. (część 

SOC), jeżeli dotyczą dotowanej jednostki. 

W przypadku uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach (w części oświatowej 

subwencji ogólnej jst otrzymuje na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach wyłącznie 

kwoty w części zadań pozaszkolnych (SOC)), w 2012 r. były to pozycje P28 z wagą 4 i P36  

z wagą 9,5. Obliczając więc kwotę na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu uwzględnić 

należy wyłącznie te pozycje (bez kwoty bazowej i części uzupełniającej subwencji). 

W założeniach kontroli przyjęto, że przy obliczaniu dotacji dla szkół publicznych, do 

ustalenia kwoty na ucznia przewidzianej w subwencji, nie uwzględnia się wskaźnika 

korygującego Di, ze względu na ówczesne brzmienie przepisów ustawy o systemie oświaty: 

„…w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego…”.  

Wskazane zasady obliczania kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej (z uwzględnieniem wskaźnika Di lub nie) nie zawsze były odpowiednio 

stosowane przez niektóre kontrolowane jst. Ze względu na rozbieżności interpretacyjne w tym 

zakresie, wyeliminowane zmianą ustawy o systemie oświaty z 6 grudnia 2013 r., w wynikach 

kontroli koordynowanej nie odnoszono się do tego zagadnienia. 
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2. Szczegółowe wyniki kontroli 

 

Kontrole zostały przeprowadzone przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe, łącznie 

w 86 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym 75 gminach i 11 powiatach. Kontrolowane 

jednostki samorządu terytorialnego przekazały za 2012 r. dotacje przedszkolom, szkołom 

podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym kształcącym dzieci i młodzież, 

w łącznej wysokości 230 380 926 zł, z czego kontrolą objęto dotacje przekazane w wysokości 

112 463 737 zł, co stanowi 48,8% udzielonych dotacji w kontrolowanych jednostkach. 

Skontrolowano łącznie 316 dotacji udzielonych 110 przedszkolom (6 publicznym 

– w kwocie 4 712 776 zł i 104 niepublicznym – w kwocie 37 751 223 zł), 61 oddziałom 

przedszkolnym (funkcjonującym przy 37 publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 

1 612 202 zł i przy 24 niepublicznych szkołach podstawowych – w kwocie 1 777 670 zł),  

74 szkołom podstawowym (39 publicznym – w kwocie 10 387 483 zł i 35 niepublicznym  

– w kwocie 13 858 656 zł), 47 gimnazjom (12 publicznym – w kwocie 7 353 504 zł  

i 35 niepublicznym – w kwocie 14 791 021 zł) oraz 24 szkołom ponadgimnazjalnym  

(8 publicznym – w kwocie 10 318 786 zł i 16 niepublicznym – w kwocie 9 900 417 zł). 

 

Zestawienie liczby dotacji objętych kontrolą wg jednostek dotowanych 

Rodzaj jednostki Publiczne/niepubliczne 

Kwota dotacji objętej 

kontrolą 

(w tys. zł) 

Liczba 
dotacji 

Przedszkola 

niepubliczne 37 751,2 104 

publiczne 4 712,8 6 

Oddziały przedszkolne 

niepubliczne 1 777,7 24 

publiczne 1 612,2 37 

Szkoły podstawowe 

niepubliczne 13 858,7 35 

publiczne 10 387,5 39 

Gimnazja 

niepubliczne 14 791,0 35 

publiczne 7 353,5 12 

Szkoły ponadgimnazjalne 

niepubliczne 9 900,4 16 

publiczne 10 318,8 8 

Ogółem  112 463,7 316 
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Z ustaleń przeprowadzonych kontroli, w oparciu o przyjęte założenia, wynika, że na 

316 objętych kontrolą dotacji: 

 

Zestawienie wyników kontroli dotacji wg dotowanych jednostek 

Dotacje objęte kontrolą Zaniżenie dotacji Zawyżenie dotacji 

Nieprawidłowa 
kwota dotacji 

(bez ustalonych 

skutków 
finansowych) 

Prawidłowa 

kwota 

dotacji 

publiczne/ 
niepubliczne 

kwota 

dotacji 

(w tys. zł) li
cz

b
a 

d
o
ta

cj
i kwota  

różnicy 

(w tys. zł) li
cz

b
a 

d
o
ta

cj
i 

% 

kwota 

różnicy 

(w tys. zł) li
cz

b
a 
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ta

cj
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% 

li
cz

b
a 
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ta

cj
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cz
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a 

 

d
o
ta

cj
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Przedszkola 

niepubliczne 37 751,2 104 -3 265,7 73 70,2 329,3 15 14,4 14 13,5 2 1,9 

publiczne  4 712,8 6 -718,7 5 83,3 - - x 1 16,7 - x 

Gimnazja 

niepubliczne 14 791,0 35 -315,2 9 25,7 14,1 4 11,4 5 14,3 17 48,6 

publiczne  7 353,5 12 -302,7 9 75,0 21,4 3 25,0 - x - x 

Oddziały przedszkolne 

niepubliczne 1 777,7 24 -137,4 15 62,5 73,5 3 12,5 4 16,7 2 8,3 

publiczne  1 612,2 37 -418,7 23 62,2 71,1 13 35,1 1 2,7 - x 

Szkoły ponadgimnazjalne 

niepubliczne 9 900,4 16 -44,9 4 25,0 - - x - x 12 75,0 

publiczne  10 318,8 8 -692,6 6 75,0 - - x - x 2 25,0 

Szkoły podstawowe 

niepubliczne 13 858,7 35 -5,2 4 11,4 204,1 13 37,1 6 17,1 12 34,3 

publiczne  10 387,5 39 -1 121,2 32 82,1 62,9 5 12,8 - x 2 5,1 

Ogółem 

 112 463,7 316 -7 022,3 180 57,0 776,4 56 17,7 31 9,8 49 15,5 

 

1) nieprawidłowości nie stwierdzono w przypadku 49 kontrolowanych dotacji (tj. w 15,5%), 

udzielonych w kwocie 26 193 627 zł (co stanowiło 23,3% objętych kontrolą kwot 

udzielonych dotacji); 

2) nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 267 kontrolowanych dotacji (tj. w 84,5%),  

w tym we wszystkich badanych dotacjach dla przedszkoli publicznych, oddziałach 

przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych oraz 

w większości przedszkoli niepublicznych (98,1%), oddziałach przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych (91,7%) i publicznych szkołach podstawowych 

(94,9%), z tego: 
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 przy udzieleniu 56 dotacji stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zawyżeniem ich 

wysokości na łączną kwotę 776 371 zł, w tym w 37,1% badanych dotacji dla 

niepublicznych szkół podstawowych (na kwotę 204 097 zł), 35,1% badanych dotacji 

dla oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (na kwotę 

71 103 zł), 25,0% badanych dotacji dla gimnazjów publicznych (na kwotę 21 398 zł), 

14,4% badanych dotacji dla niepublicznych przedszkoli (na kwotę 329 308 zł)  

i 12,8% badanych dotacji dla publicznych szkół podstawowych (na kwotę 62 871 zł), 

 przy udzieleniu 180 dotacji stwierdzono nieprawidłowości skutkujące zaniżeniem ich 

wysokości na łączną kwotę 7 022 317 zł, w tym w 83,3% badanych dotacji dla 

przedszkoli publicznych (na kwotę 718 738 zł), w 82,1% badanych dotacji dla 

publicznych szkół podstawowych (na kwotę 1 121 207 zł), w 75,0% badanych dotacji 

dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych (na kwotę 692 610 zł), w 75,0% badanych 

dotacji dla publicznych gimnazjów (na kwotę 302 732 zł) i w 70,2% badanych dotacji 

dla przedszkoli niepublicznych (na kwotę 3 265 686 zł), 

 przy udzieleniu 31 dotacji nie ustalono w trakcie kontroli skutków finansowych. 

 

Zestawienie wyników kontroli wg przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych 

Dotacje objęte 
kontrolą 

Nieprawidłowo 

z tego: 

Prawidłowa 
kwota dotacji 

zaniżenie dotacji zawyżenie dotacji 

nieprawidłowa 

kwota dotacji  

(bez ustalonych 
skutków 

finansowych) 

kwota 

udzielonej 

dotacji 
(w tys. zł) 

li
cz

b
a 

d
o
ta

cj
i 

kwota 
różnicy 

(w tys. zł) 
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cz
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ta

cj
i 

% 
kwota 

różnicy 

(w tys. zł) 
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% 
kwota 

różnicy 

(w tys. zł) 
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% 

Łącznie przedszkola i oddziały przedszkolne publiczne i niepubliczne 

45 853,9 171 -4 066,6 167 97,7 -4 540,5 116 67,8 473,9 31 18,1 20 11,7 4 2,3 

Szkoły publiczne łącznie 

28 059,8 59 -2 032,3 55 93,2 -2 116,5 47 79,7 84,3 8 13,6 - x 4 6,8 

Szkoły niepubliczne łącznie 

38 550,1 86 -147,1 45 52,3 -365,3 17 19,8 218,2 17 19,8 11 12,8 41 47,7 

Ogółem 

112 463,7 316 -6 245,9 267 84,5 -7 022,3 180 57,0 776,4 56 17,7 31 9,8 49 15,5 
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A. Przedszkola i oddziały przedszkolne (publiczne i niepubliczne) 

Spośród 171 badanych dotacji udzielonych przedszkolom i oddziałom przedszkolnym 

(publicznym i niepublicznym), nieprawidłowości nie stwierdzono jedynie w przypadku  

4 dotacji. W pozostałych przypadkach ustalanie wielkości dotacji obarczone było błędami. 

 

 

B. Publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe 

Spośród 59 objętych kontrolą dotacji udzielonych publicznym szkołom podstawowym, 

gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym w 55 przypadkach (93,2%) stwierdzono 

nieprawidłowości, zaś w 4 (6,8%) błędów nie ujawniono. 

 

Udział dotacji ustalonych prawidłowo oraz nieprawidłowo w ogólnej liczbie badanych 

dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (publicznych i niepublicznych)

zaniżenie dotacji

zawyżenie dotacji

nieprawidłowa kwota dotacji (bez ustalonych skutków finansowych)

prawidłowa kwota dotacji

Udział dotacji ustalonych prawidłowo oraz nieprawidłowo w ogólnej liczbie badanych 

dotacji dla szkół publicznych

zaniżenie dotacji

zawyżenie dotacji

nieprawidłowa kwota dotacji (bez ustalonych skutków finansowych)

prawidłowa kwota dotacji
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C. Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe 

Spośród 86 objętych kontrolą dotacji przekazanych niepublicznym szkołom podstawowym, 

gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym w 41 przypadkach (47,7%) nieprawidłowości nie 

stwierdzono, zaś w 45 przypadkach (52,3%) wystąpiły błędy w ich obliczeniu. 

 

 

 

Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla 

których dotacje obliczane są w oparciu o wydatki bieżące, nieprawidłowości stwierdzono  

w 97,7% sprawdzonych dotacji (w 167 na 171 skontrolowanych dotacji), a prawidłowo 

udzielono tylko 4 dotacje (2,3%). 

Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, dla których dotacje obliczane są  

w oparciu o kwoty przewidziane na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego, nieprawidłowo udzielono 52,3% dotacji (45 z 86 

poddanych kontroli), a prawidłowo udzielono 41 dotacji (47,7%). 

 

W trakcie kontroli ujawniono niżej wymienione nieprawidłowości oraz różne sposoby 

postępowania 

1. Nieuwzględnianie wszystkich wydatków bieżących, ponoszonych na funkcjonowanie 

szkół i przedszkoli, w podstawie obliczenia dotacji, w tym: 

a) przyjmowanie tylko wydatków bieżących klasyfikowanych do rozdziału klasyfikacji 

budżetowej właściwego dla danej jednostki (np. obliczając dotację dla szkoły 

podstawowej przyjmowano tylko wydatki z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, 

Udział dotacji ustalonych prawidłowo oraz nieprawidłowo w ogólnej liczbie badanych 

dotacji dla szkół niepublicznych

zaniżenie dotacji

zawyżenie dotacji

nieprawidłowa kwota dotacji (bez ustalonych skutków finansowych)

prawidłowa kwota dotacji
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mimo ponoszenia i klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem tych 

szkół w innych rozdziałach) – w przypadku 21 dotacji dla przedszkoli publicznych  

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 11 jst), 57 dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych 

(w 28 jst) oraz 23 dotacji dla szkół publicznych (w 12 jst); 

b) nieuwzględnianie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół  

i przedszkoli, w szczególności: 

 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, remonty – w przypadku  

30 dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

publicznych (w 15 jst), 76 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 36 jst) oraz 29 dotacji dla szkół 

publicznych (w 16 jst), 

 związanych z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli przez 

wyodrębnioną jednostkę organizacyjną lub urząd jst – w przypadku 24 dotacji dla 

przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych  

(w 12 jst), 49 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach niepublicznych (w 26 jst) oraz 24 dotacji dla szkół publicznych (w 12 jst); 

c) nieuwzględnianie wydatków wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub 

szkół danego typu i rodzaju funkcjonujących na terenie danej jst (np. zlikwidowanych 

w trakcie roku budżetowego, funkcjonujących w zespołach szkół) – w przypadku 

3 dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 2 jst), 1 dotacji 

dla przedszkola niepublicznego (w 1 jst) oraz 4 dotacji dla szkół publicznych (w 3 jst); 

d) nieuwzględnianie – przy obliczaniu dotacji dla przedszkoli – wydatków ponoszonych na 

funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie niepełnosprawni 

– w przypadku 3 dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego (w 1 jst), 

18 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych (w 6 jst); 

e) nieprzeliczanie wydatków bieżących ujętych w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej, 

a dotyczących różnych jednostek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół 

podstawowych, gimnazjów), proporcjonalnie na uczniów poszczególnych jednostek  

– w przypadku dotacji dla 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych 

(w 1 jst), 12 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach niepublicznych (w 5 jst), 6 dotacji dla szkół publicznych (w 6 jst). 
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Nieuwzględnianie wszystkich wydatków bieżących ponoszonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, do podstawy obliczenia 

dotacji 
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Przedszkola i oddziały przedszkolne - niepubliczne 

128 57 44,5 28 76 59,4 36 49 38,3 26 1 0,8 1 18 14,1 6 12 9,4 5 

Przedszkola i oddziały przedszkolne - publiczne 

43 21 48,8 11 30 69,8 15 24 55,8 12 3 7,0 2 3 7,0 1 3 7,0 1 

Szkoły publiczne 

41 23 56,1 12 29 70,7 16 24 58,5 12 4 9,8 3  - x - 6 14,6 6 

Ogółem 

212 101 47,6 51 135 63,7 67 97 45,8 50 8 3,8 6 21 9,9 7 21 9,9 12 

1) W kolumnie „Liczba sprawdzonych dotacji” dla szkół publicznych uwzględniono tylko 41 dotacji udzielanych w oparciu o wydatki bieżące 

(spośród 59 dotacji), w pozostałych objętych kontrolą przypadkach dotacje dla szkół publicznych jst udzielały w oparciu o dane z metryczki 

subwencji. 

 

2. Przyjmowanie do podstawy obliczania dotacji wydatków bieżących, ponoszonych na 

funkcjonowanie szkół i przedszkoli, według różnych stanów, w tym na podstawie: 

a) projektu budżetu – w przypadku 2 dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w 1 jst) oraz 

2 dotacji dla szkół publicznych (w 2 jst); 

b) planowanych na początek roku – w przypadku 21 dotacji dla przedszkoli publicznych 

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 10 jst), 50 dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych 

(w 25 jst) oraz 18 dotacji dla szkół publicznych (w 9 jst); 

c) planu na inny konkretny dzień (np. na 5 grudnia, mimo dokonanych późniejszych 

zmian planu wydatków budżetowych) – w przypadku 7 dotacji dla przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 4 jst), 

22 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

niepublicznych (w 10 jst) oraz 11 dotacji dla szkół publicznych (w 6 jst); 

d) wykonanych w roku poprzednim – w przypadku 6 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych (w 5 jst); 

e) planowanych na początek roku do obliczenia dotacji od stycznia do sierpnia 
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i planowanych na początek września do obliczenia dotacji od września do grudnia 

– w przypadku 3 dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych 

(w 2 jst) oraz 4 dotacji dla szkół publicznych (w 2 jst); 

f) na podstawie wydatków na 31 grudnia 2012 r. (planowanych bądź wykonanych)  

– w przypadku 4 dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach publicznych (w 4 jst), 21 dotacji dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 10 jst) oraz 4 dotacji dla szkół 

publicznych (w 4 jst). 

 

Przyjmowanie do podstawy obliczania dotacji wydatków bieżących, ponoszonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, 

według różnych stanów 
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planowanych na początek 

roku do obliczenia dotacji 

od stycznia do sierpnia  

i planowanych na 

początek września do 

obliczenia dotacji od 

września do grudnia 

Wg stanu 

wydatków na  

31 grudnia 2012 r. 
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Przedszkola i oddziały przedszkolne – niepubliczne 

128 2 1,6 1 50 39,1 25 22 17,2 10 6 4,7 5 - x - 21 16,4 10 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – publiczne 

43 - x - 21 48,8 10 7 16,3 4 - x - 3 7,0 2 4 9,3 4 

Szkoły – publiczne 

41 2 4,9 2 18 43,9 9 11 26,8 6 - x - 4 9,8 2 4 9,8 4 

Ogółem 

212 4 1,9 3 89 42,0 44 40 18,9 20 6 2,8 5 7 3,3 4 29 13,7 18 

1) W kolumnie „Liczba sprawdzonych dotacji” dla szkół publicznych uwzględniono tylko 41 dotacji udzielanych w oparciu o wydatki bieżące 

(spośród 59 dotacji), w pozostałych objętych kontrolą przypadkach dotacje dla szkół publicznych jst udzielały w oparciu o dane z metryczki 

subwencji. 

 

3. Przyjmowanie do obliczania dotacji, w sytuacji nieprowadzenia przez jst przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego, wydatków bieżących gminy najbliższej, według różnych 

stanów, w tym: 

a) na podstawie informacji o wydatkach na początek roku – w przypadku 7 dotacji dla 

przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych 

(w 4 jst); 

b) na podstawie informacji o wydatkach ponoszonych w roku poprzednim – w przypadku 
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3 dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w 2 jst); 

c) bez aktualizacji na koniec roku – w przypadku 6 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 3 jst). 

 

Przyjmowanie do obliczania dotacji, w sytuacji nieprowadzenia przez jst przedszkola lub oddziału przedszkolnego, wydatków 

bieżących gminy najbliższej, według różnych stanów 

Przedszkola  

i oddziały 

przedszkolne 

Liczba 

sprawdzonych 

dotacji 

Na podstawie informacji  

o wydatkach na początek roku 

Na podstawie informacji  

o wydatkach ponoszonych  

w roku poprzednim 

Bez aktualizacji na koniec roku 

liczba 
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liczba jst 

Niepubliczne 16 7 43,8 4 3 18,8 2 6 37,5 3 

Publiczne - - x - - x - - x - 

Ogółem 16 7 43,8 4 3 18,8 2 6 37,5 3 

 

4. Przyjmowanie do obliczenia dotacji wydatków szkół, przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych różnego typu i rodzaju, w tym: 

a) obliczanie wydatków bieżących na ucznia przedszkola – na podstawie wydatków 

ponoszonych na oddziały przedszkolne albo obliczanie wydatków bieżących na ucznia 

oddziału przedszkolnego na podstawie wydatków ponoszonych w przedszkolach lub 

na ucznia oddziału przedszkolnego na podstawie wydatków bieżących oddziałów 

przedszkolnych i szkół podstawowych – w przypadku 7 dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 7 jst), 13 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 4 jst); 

b) uwzględnienie w podstawie naliczenia dotacji dla szkoły podstawowej położonej na 

terenie wiejskim (poniżej 5 tys. mieszkańców) wydatków szkół podstawowych 

prowadzonych przez jst również na terenie powyżej 5 tys. mieszkańców (lub odwrotnie) 

– w przypadku 3 dotacji dla szkół publicznych (w 3 jst). 

 

Przyjmowanie do obliczenia dotacji wydatków szkół różnego typu i rodzaju 

Przedszkola i oddziały 

przedszkolne 

Liczba 

sprawdzonych 

dotacji 

Obliczanie wydatków bieżących na ucznia przedszkola na podstawie 

wydatków ponoszonych na oddziały przedszkolne albo obliczanie 

wydatków bieżących na ucznia oddziału przedszkolnego na podstawie 

wydatków ponoszonych w przedszkolach lub na ucznia oddziału 

przedszkolnego na podstawie wydatków bieżących oddziałów 

przedszkolnych i szkół podstawowych 

liczba dotacji % dotacji sprawdzonych liczba jst 

Niepubliczne 128 13 10,2 4 

Publiczne 43 7 16,3 7 

Ogółem 171 20 11,7 11 
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5. Przyjmowanie do obliczenia dotacji różnych sposobów ustalania liczby uczniów: 

a) szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst: 

 według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z 30 września 2011 r.  

– w przypadku 14 dotacji dla przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach publicznych (w 7 jst), 45 dotacji dla przedszkoli niepublicznych  

i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 22 jst) oraz 13 dotacji 

dla szkół publicznych (w 8 jst), 

 według liczby uczniów na początek 2012 r. – w przypadku 3 dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 1 jst), 8 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych (w 5 jst) oraz 8 dotacji dla szkół publicznych (w 2 jst), 

 według liczby uczniów na początek 2012 r. – dla okresu styczeń - sierpień i według 

stanu na 1 września 2012 r. – dla okresu wrzesień - grudzień – w przypadku 

3 dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 2 jst), 

1 dotacji dla szkoły publicznej (w 1 jst), 

 średniej z 2012 r. obliczonej w różny sposób – w przypadku 6 dotacji dla przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 4 jst),  

7 dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w 4 jst) oraz 4 dotacji dla szkół publicznych 

(w 2 jst). 

 

Przyjmowanie do obliczenia dotacji różnych sposobów ustalania liczby uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez jst 
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na początek 2012 r. 
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początek 2012 r. – dla okresu 

styczeń - sierpień i wg stanu 

na 1 września 2012 r. – dla 

okresu wrzesień - grudzień 

Wg średniej z 2012 r. 
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Przedszkola i oddziały przedszkolne – niepubliczne 

128 45 35,2 22 8 6,3 5 - x - 7 5,5 4 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – publiczne 

43 14 32,6 7 3 7,0 1 3 7,0 2 6 14,0 4 

Szkoły – publiczne 

59 13 22,0 8 8 13,6 2 1 1,7 1 4 6,8 2 

Ogółem 

230 72 31,3 37 19 8,3 8 4 1,7 3 17 7,4 10 

 

b) szkół i przedszkoli, którym udzielono dotacje: 

 według danych z 30 września 2011 r. – w przypadku 5 dotacji dla oddziałów 
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przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 2 jst), 4 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 2 jst) 

oraz 5 dotacji dla szkół publicznych (w 4 jst), 

 w pozostałych przypadkach – wg liczby uczniów w poszczególnych miesiącach 2012 r. 

 

Przyjmowanie do obliczenia dotacji różnych sposobów ustalania liczby uczniów szkół i przedszkoli dotowanych 

Liczba 

sprawdzonych 

dotacji 

Wg danych SIO z 30 września 2011 r. 
Wg liczby uczniów w poszczególnych  

miesiącach 2012 r. 

liczba dotacji 
% dotacji 

sprawdzonych 
liczba jst liczba dotacji 

% dotacji 

sprawdzonych 
liczba jst 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – niepubliczne 

128 5 3,9 2 123 96,1 58 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – publiczne 

43 4 9,3 2 39 90,7 22 

Szkoły – publiczne 

59 5 8,5 4 54 91,5 28 

Ogółem 

230 14 6,1 8 216 93,9 108 

 

6. Niejednolite sposoby obliczania kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej: 

a) najczęściej kwotę przypadającą na jednego ucznia w części oświatowej obliczano jako 

sumę: pozycji kwoty subwencji na 2012 r. z wiersza 1 w metryczce (zadania szkolne 

SOA)18, w przeliczeniu na liczbę uczniów wymienionych w wierszu 1 i wybranych 

pozycji zadań szkolnych z wierszy 4 - 30 metryczki (SOB)19 w przeliczeniu na liczbę 

uczniów wskazanych w poszczególnych wierszach, odnoszących się do dotowanej 

jednostki; w przypadku, gdy do dotowanej szkoły uczęszczały dzieci niepełnosprawne, 

kwotę dotacji na te dzieci zwiększano o iloczyn liczby dzieci niepełnosprawnych  

w danej kategorii (P2 - P5)20 w szkole dotowanej oraz kwoty odpowiadającej danej 

grupie niepełnosprawności; 

b) inne sposoby i dane przyjmowane do ustalania kwoty przewidzianej na ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej: 

 nieuwzględnianie danych dotyczących liczby uczniów, wynikających z metryczki na 

2012 r., w tym przyjmowanie liczby uczniów według danych zgłoszonych do SIO na 

                                                 
18 Kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych. 
19 Kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych. 

20 Vide załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693  

z późn. zm.). 
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30 września 2011 r., bądź liczby uczniów wynikającej z metryczki, pomniejszonej 

o wskaźnik 4,7% (przewidziany w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2012) – w przypadku 18 dotacji dla szkół niepublicznych (w 13 jst), 

 nieuwzględnianie danych dotyczących kwoty na ucznia, wynikających z metryczki 

na 2012 r., w tym ustalanie kwoty na ucznia jako ilorazu kwoty ogółem subwencji 

oświatowej i liczby uczniów ogółem – w przypadku 14 dotacji dla szkół 

niepublicznych (w 10 jst), 

 uwzględnianie w obliczeniach, kwot przewidzianych na zadania pozaszkolne 

(wiersze 31 - 44 część SOC21), w przypadku 50 dotacji dla szkół niepublicznych 

(w 30 jst), bądź nieuwzględnianie kwot na te zadania – w przypadku 35 dotacji dla 

szkół niepublicznych (w 18 jst), niezależnie od realizowanych przez szkoły zadań. 

 

Niejednolite sposoby obliczania kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 
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Szkoły niepubliczne 

86 18 20,9 13 14 16,3 10 50 58,1 30 35 40,7 18 

 

7. Inne, stosowane metody obliczania dotacji: 

 obliczanie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w oparciu o kwoty przewidziane  

w subwencji oświatowej na ucznia szkoły, zamiast na podstawie wydatków bieżących 

oddziałów przy szkołach prowadzonych przez gminę – w przypadku 3 dotacji dla 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 1 jst), 3 dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach niepublicznych (w 3 jst), 

 przekazywanie dotacji w kwocie ustalonej przez organ wykonawczy jst, bez odniesienia 

do wydatków bieżących i liczby uczniów – w przypadku 3 dotacji dla oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach publicznych (w 2 jst), 2 dotacji dla przedszkoli 

niepublicznych (w 1 jst) oraz 1 dotacji dla szkoły publicznej (w 1 jst), 

                                                 
21 Kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych. 
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 obliczanie dotacji dla przedszkoli proporcjonalnie do czasu funkcjonowania przedszkola 

(5, 6, 9 godzin) – w przypadku 2 dotacji dla przedszkoli publicznych (w 2 jst), 4 dotacji 

dla przedszkoli niepublicznych (w 2 jst), 

 nieprzekazanie dotacji na wszystkich uczniów (np. nie uwzględniono uczniów w wieku 

3 - 4 lat uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 

prowadzonej przez gminę lub na uczniów oddziałów przedszkolnych funkcjonujących 

przy zespołach szkół) – w przypadku 7 dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach publicznych (w 4 jst), 1 dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole 

niepublicznej (w 1 jst) oraz 1 dotacji dla szkoły publicznej (w 1 jst), 

 ustalanie dotacji dla szkół publicznych w oparciu o dane z metryczki, mimo że wydatki 

bieżące jst były wyższe niż kwota przypadająca na jednego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej – w przypadku 10 kontrolowanych dotacji (w 4 jst), 

 obliczanie wydatków bieżących na ucznia odrębnie w każdej prowadzonej przez jst 

szkole, a następnie ich średniej w jst na podstawie tych kwot – w przypadku 1 dotacji 

dla przedszkola publicznego (w 1 jst), 2 dotacji dla przedszkoli niepublicznych (w 2 jst) 

oraz 2 dotacji dla szkół publicznych (w 2 jst). 

 

Inne stosowane metody obliczania dotacji 
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na ucznia były 

wyższe 

Obliczanie 

wydatków bieżących 

na ucznia odrębnie  

w każdej 

prowadzonej  

przez jst szkole,  

a następnie ich 

średniej w jst na 

podstawie tych kwot 
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Przedszkola i oddziały przedszkolne – niepubliczne 

128 3 2,3 3 2 1,6 1 4 3,1 2 1 0,8 1 - x - 2 1,6 2 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – publiczne 

43 3 7,0 1 3 7,0 2 2 4,7 2 7 16,3 4 - x - 1 2,3 1 

Szkoły - publiczne 

59 - x - 1 1,8 1 - x - 1 1,7 1 10 17,0 4 2 3,4 2 

Ogółem 

230 6 2,6 4 6 2,6 4 6 2,6 4 9 3,9 6 10 4,4 4 5 2,2 5 
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8. Inne ustalenia 

W toku kontroli stwierdzono przekazywanie części dotacji z naruszeniem terminów 

ustawowych, o których stanowią przepisy art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy o systemie 

oświaty – w przypadku 26 kontrolowanych dotacji udzielonych przez 10 jst. 

W 2013 r. 15 jst przekazało dotowanym jednostkom wyrównanie dotacji należnych za 

2012 r. (dotyczyło to 44 dotacji) na łączną kwotę 1 499 495 zł, zaś 3 jst wyegzekwowały 

w tym roku nadpłacone kwoty (dotyczyło to 5 dotacji) w łącznej kwocie 64 856 zł. 

Ponadto, wystąpiły sytuacje finansowania jednostek oświatowych prowadzonych przez 

inne niż jst organy, w formie innej niż dotacja, np. w formie zakupu opału czy remontu 

obiektów (w przypadku 10 kontrolowanych dotacji, w 3 jst). 

 

3. Postępowanie pokontrolne 

 

Ustalone w toku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości były przedmiotem 

skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego wystąpień pokontrolnych, zmierzających 

do ich usunięcia. 

 

Przykłady nieprawidłowości sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych: 

1. Nieprawidłowe ustalenie wysokości dotacji w roku 2012 dla niepublicznego przedszkola 

(zaniżenie), polegające na: 

a) przyjęciu do obliczeń zawyżonej (o 116) liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych 

przez miasto, 

b) niewłaściwym obliczeniu wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia w przedszkolach 

prowadzonych przez miasto, stanowiących podstawę obliczenia dotacji, przez: 

 nieuwzględnienie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem przedszkoli, 

w tym związanych z prowadzeniem przez pracowników urzędu miasta obsługi 

finansowo-księgowej szkół, poniesionych na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli – w przeliczeniu na uczniów przedszkoli, 

 uwzględnienie wydatków bieżących na oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych. 

 

2. Nieprawidłowości przy udzielaniu w 2012 r. dotacji dla publicznych szkół prowadzonych 

przez Stowarzyszenie, polegające na: 
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a) nieprawidłowym obliczeniu wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach 

prowadzonych przez gminę, stanowiących podstawę obliczenia dotacji, przez: 

 przyjęcie do ich obliczenia kwoty zaplanowanych wydatków na 5 grudnia 2012 r., 

 nieuwzględnienie wydatków bieżących poniesionych w szkołach gminnych 

zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2012 r. i liczby uczniów uczęszczających do 

tych szkół, 

 nieprzeliczenie wydatków poniesionych na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli (rozdział 80146), stołówki szkolne (rozdział 80148), odpis na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 

(rozdział 80195), proporcjonalnie na uczniów klas I-VI i uczniów oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

 nieuwzględnienie wydatków związanych z prowadzeniem przez pracowników 

urzędu gminy obsługi finansowo-księgowej szkół, 

b) nieprawidłowym ustaleniu liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę, 

c) obliczeniu i przekazaniu dotacji na uczniów niepełnosprawnych w wysokości wydatków 

bieżących na ucznia w szkołach prowadzonych przez gminę, mimo że kwota 

przewidziana na 1 ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego, była wyższa od wydatków bieżących gminy na 

ucznia, w wyniku czego zaniżono dotacje dla szkół publicznych łącznie o kwotę co 

najmniej 16 179,60 zł. 

 

3. Obliczanie kwoty dotacji na 2012 r. na jednego ucznia w Przedszkolu Niepublicznym w… 

na podstawie planu wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie 

wg stanu na dzień 2 stycznia 2012 r., bez uwzględnienia zmian kwoty wydatków na ucznia 

w tej gminie w ciągu roku. 

 

4. Nieprawidłowe obliczenie wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia w oddziale 

przedszkolnym prowadzonym przez gminę, stanowiących podstawę obliczenia dotacji dla 

oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2012 r., przez: 

 przyjmowanie planu wydatków bieżących na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

na który obliczano dotację, bez dokonania rocznego przeliczenia wydatków na 1 ucznia, 

 nieuwzględnienie wydatków na dokształcanie nauczycieli, prowadzenie stołówek 

szkolnych, zakupu energii elektrycznej i innych wydatków rzeczowych ponoszonych na 

funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
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socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, wydatków na świetlice szkolne i wydatków 

związanych z prowadzeniem przez pracowników Urzędu Miejskiego w …. obsługi 

finansowo-księgowej szkół, 

w wyniku czego – według wyliczeń kontroli – zaniżono dotacje na 2012 r. dla trzech szkół 

łącznie o około 15 828,62 zł. 

 

5. Nieprawidłowe obliczenie i przekazanie w 2012 r. dotacji na uczniów Publicznego 

Liceum… w kwocie zaniżonej o 20 273,76 zł, w wyniku jej obliczenia w wysokości 

przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej zamiast w wysokości 

wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu 

i rodzaju prowadzonych przez powiat. 

 

6. Klasyfikowanie w roku 2012 do niewłaściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej dotacji dla 

Szkoły Podstawowej w … (dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas 

I-VI – w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”), a w zakresie ewidencji szkół 

podstawowych w … ujmowanie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem 

oddziałów przedszkolnych oraz niektórych wydatków gimnazjum w rozdziale 80101 „Szkoły 

podstawowe”.  

 

7. Nieprawidłowe obliczenie i udzielenie w 2012 r. dotacji dla publicznej Szkoły Podstawowej 

(z oddziałem przedszkolnym) w…, w wyniku: 

 przyjęcia do obliczenia dotacji dla oddziału przedszkolnego prowadzonego przy tej 

szkole, rocznej kwoty dotacji w wysokości 30 000 zł, ustalonej zarządzeniem wójta 

gminy, bez uwzględnienia wydatków rzeczowych związanych z prowadzeniem 

oddziałów przedszkolnych przez jednostkę samorządu terytorialnego i nieobliczeniem 

tej dotacji na wszystkich uczniów dotowanego oddziału przedszkolnego (zaniżono 

o 58 814,97 zł); 

 przyjęcia do obliczenia dotacji dla uczniów klas I-VI nieprawidłowej stawki na jednego 

ucznia, w związku z uwzględnieniem wszystkich wydatków ujętych w rozdziale 80101, 

mimo że dotyczyły one także uczniów oddziałów przedszkolnych i gimnazjum oraz 

nieuwzględnienia wszystkich wydatków dotyczących szkół podstawowych, m.in. na 

dokształcanie nauczycieli, wydatków na świetlice szkolne, stołówki szkolne, wydatków 

związanych z prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej szkół (zawyżono 

o 3 741,43 zł). 
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8. Nieprawidłowe ustalenie wysokości dotacji w roku 2012 dla publicznej szkoły podstawowej 

z oddziałem przedszkolnym, prowadzonej przez osobę fizyczną, w wyniku: 

 przyjęcia do obliczenia dotacji wydatków przewidzianych na jednego ucznia 

- odpowiednio w szkołach i oddziałach przedszkolnych – prowadzonych przez gminę 

według stanu na 30.10.2012 r., mimo zmian planu wydatków dokonanych po tej dacie,  

 nieuwzględnienia w podstawie obliczenia dotacji wszystkich wydatków związanych 

z prowadzeniem szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w tym związanych 

z prowadzeniem obsługi ekonomiczno-administracyjnej (ujętych w rozdz. 80114), 

dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (ujętych w rozdz. 80146), wydatków na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ujętych w rozdz. 80195), wydatków na 

remonty szkół prowadzonych przez gminę oraz wypłaconych jednorazowych dodatków 

uzupełniających dla nauczycieli. 

 

9. Udzielenie dotacji w okresie od stycznia do maja 2012 r. Niepublicznemu Przedszkolu …. 

na siedmioro dzieci poniżej 2,5 roku życia. 

 

10. Przyjęcie do obliczenia wydatków na ucznia w 2012 r. liczby uczniów przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto … ustalonej na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień 30.09.2011 roku.  

 

11. Przyjęcie do ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego Przedszkola na 2012 r. kosztów 

dowożenia dzieci do szkół. 

 

12. Ustalenie wysokości dotacji na 2012 r dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy na 

podstawie wydatków bieżących poniesionych przez najbliższą gminę na prowadzenie 

przedszkola w 2011 roku. 

 

Informacje o wykonaniu wniosków pokontrolnych 

W przesłanych informacjach o wykonaniu wniosków pokontrolnych 13 kontrolowanych jst 

poinformowało o wyegzekwowaniu lub podjęciu czynności zmierzających do 

wyegzekwowania nadpłaconych kwot dotacji na łączną kwotę 184 543 zł, zaś 25 jednostek 

wypłaciło lub zadeklarowało wypłatę niedopłaconych kwot dotacji w łącznej wysokości 

1 197 625 zł. 
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4. Skutki finansowe 

 

Najwyższe kwotowo skutki finansowe stwierdzono w jednostkach: 

a) Powiat Aleksandrowski (województwo kujawsko-pomorskie) – obliczenie dotacji dla 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie planu według stanu z maja 2012 r., 

mimo iż ulegał on zmianie w ciągu roku, w oparciu o średnią ze stawek ustalonych 

odrębnie dla każdej z prowadzonych przez powiat szkół tego samego typu i rodzaju,  

w przeliczeniu na liczbę uczniów w tych szkołach na 30 września 2011 r., a także 

nieuwzględnienie wszystkich wydatków bieżących (w tym odpisu na fundusz 

świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, doskonalenie zawodowe nauczycieli), co 

skutkowało zaniżeniem należnej dotacji za 2012 r. o kwotę 542 651 zł; 

b) Miasto Mrągowo (województwo warmińsko-mazurskie) – obliczenie dotacji dla 

2 przedszkoli niepublicznych na podstawie wydatków planowanych na początek roku, 

pomniejszonych o wpłaty za zajęcia dodatkowe i liczby uczniów na początek roku, 

skutkowało zaniżeniem należnej za 2012 r. dotacji o kwotę 600 703 zł; 

c) Miasto i Gmina Krotoszyn (województwo wielkopolskie) – obliczenie dotacji dla 

jednego przedszkola publicznego i dwóch niepublicznych w oparciu o wydatki 

planowane wg stanu na początek roku (mimo dokonywania ich zmian w trakcie roku), 

nieuwzględnienie wszystkich wydatków na prowadzenie przedszkoli dotyczących 

obsługi finansowo-księgowej, dokształcania nauczycieli, kosztów prowadzenia 

stołówek, ZFŚS, co skutkowało zaniżeniem należnej dotacji dla tych trzech jednostek 

za 2012 r. o kwotę 204 740 zł; kontrolowana jednostka w informacji o wykonaniu 

wniosków pokontrolnych zobowiązała się do wypłaty środków; 

d) Gmina Brody (województwo świętokrzyskie) – obliczenie dotacji dla 3 publicznych 

szkół podstawowych na podstawie danych wynikających z metryczki subwencji 

oświatowej, zamiast według wydatków bieżących jst, które były wyższe niż kwota na 

ucznia przewidziana w subwencji, co skutkowało zaniżeniem dotacji za 2012 r. łącznie  

o kwotę 317 718 zł; 

e) Miasto Kielce (województwo świętokrzyskie) – obliczenie dotacji dla przedszkola 

publicznego i niepublicznego na podstawie planowanych wydatków na początek roku  

w rozdziale „przedszkola” i liczby uczniów według stanu na 30 września 2011 r., bez 

uwzględnienia wydatków na dokształcanie nauczycieli i prowadzenie stołówek,  

co skutkowało zaniżeniem dotacji za 2012 r. o kwotę 210 718 zł; 



Informacja o wynikach kontroli koordynowanej  45 

 

f) Miasto i Gmina Niepołomice (województwo małopolskie) – obliczenie dotacji dla  

2 gimnazjów niepublicznych na podstawie ustalonej przez burmistrza kwoty, niższej 

niż wynikająca z metryczki (ze względu na korzystanie przez uczniów szkół 

niepublicznych ze wszystkich gminnych obiektów kulturalnych i sportowych), co 

skutkowało zaniżeniem dotacji za 2012 r. łącznie o kwotę 264 046 zł; przyjęcie do 

obliczenia dotacji dla 2 niepublicznych przedszkoli zaniżonej kwoty wydatków 

bieżących w wyniku nieuwzględnienia m.in. kosztów napraw i remontów, konserwacji 

sprzętu i obiektów, utrzymania terenów wokół przedszkoli, obsługi finansowo- 

-księgowej oraz pomniejszenia ich o koszty nieodpłatnego korzystania przez uczniów 

przedszkola ze wszystkich gminnych obiektów, co skutkowało zaniżeniem dotacji za 

2012 r. łącznie o kwotę 277 784 zł; 

g) Gmina Siemianowice Śląskie (województwo śląskie) – obliczenie dotacji dla  

3 niepublicznych przedszkoli na podstawie wydatków planowanych na początek roku  

w rozdziale „przedszkola” i liczby uczniów według stanu na 30 września 2011 r., 

niepomniejszonych o wydatki na dotacje (klasyfikowane w paragrafach 231 i 254), bez 

uwzględnienia wydatków na dokształcanie nauczycieli, co skutkowało zawyżeniem 

dotacji za 2012 r. o kwotę 194 157 zł; 

h) Gmina Górzyca (województwo lubuskie) – obliczenie dotacji dla niepublicznej szkoły 

podstawowej, na podstawie danych z metryczki subwencji oraz liczby uczniów 

dotowanej szkoły pomnożonej przez wskaźnik 4,7% (zamiast faktycznej liczby 

uczniów tej szkoły), co skutkowało zawyżeniem kwoty dotacji za 2012 r. o kwotę 

42 978 zł. 

 

5. Podsumowanie 

 

1. Zawarte w ustawie o systemie oświaty uregulowania dotyczące ustalania dotacji dla 

szkół i przedszkoli, prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, są niewystarczające i niejednolite, a skutkiem tego jest stosowanie 

różnych metod ustalania kwot dotacji. 

2. Przeprowadzone przez izby kontrole wykazały konieczność wprowadzenia przepisów, 

pozwalających na stosowanie jednakowych i niebudzących wątpliwości zasad ich 

obliczania, w szczególności: 
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a) zdefiniowania pojęcia „wydatki bieżące”, bowiem sięganie – dla potrzeb 

naliczania dotacji – do bardzo szerokiej definicji, określonej w ustawie o finansach 

publicznych i jej przepisach wykonawczych, powoduje rozbieżne interpretacje; 

b) sprecyzowania, które wydatki powinny być podstawą ustalenia dotacji na ucznia 

dotowanej szkoły czy przedszkola, tj. przewidziane, czyli ujęte w planowanych 

wydatkach budżetu lub w planach finansowych jednostek, czy też ponoszone, 

tj. wykonane w danym roku budżetowym. Zawarte w ustawie sformułowania 

„otrzymują na każdego ucznia …w wysokości równej wydatkom przewidzianym...” 

lub w wysokości „ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących 

ponoszonych”, rodzą problemy interpretacyjne. Niektóre jst odnoszą te pojęcia do 

wydatków zaplanowanych w budżetach jst i jest to zasadne do ustalenia planowanej 

kwoty dotacji na dany rok budżetowy, jednakże wiele jst stoi na stanowisku, 

że wydatki planowane pierwotnie (bez zmian) są podstawą ustalenia dotacji 

należnej na rok budżetowy, a dokonane zmiany planu (zmniejszenia lub 

zwiększenia) nie pociągają za sobą odpowiedniej korekty wysokości dotacji 

należnej za dany rok budżetowy lub jst dokonują takich korekt tylko w odniesieniu 

do transz dotacji przekazywanych po dokonanych zmianach. Kolejna wątpliwość 

dotyczy kwestii „wydatków najbliższej gminy czy powiatu”, gdzie użyte jest 

sformułowanie „wydatki ponoszone”, które można interpretować jako wykonane 

w danym roku budżetowym; 

c) wprowadzenia jednolitych pojęć odnoszących się do wydatków stanowiących 

podstawę ustalenia dotacji, przy jednoczesnym określeniu jakie wydatki wchodzą 

do podstawy ustalenia dotacji (o stałym charakterze, związane z opieką, 

wychowaniem i kształceniem, określone w sposób wykluczający różne 

interpretacje, przy czym niewłaściwe byłoby wskazanie konkretnych działów  

i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, ze względu na możliwość klasyfikowania 

wydatków ponoszonych na funkcjonowanie szkół w różnych podziałkach 

klasyfikacji budżetowej); 

d) ujednolicenia przepisów określających podstawę obliczania dotacji:  

 użyta w przepisach odwołujących się do wydatków najbliższej gminy/powiatu 

liczba pojedyncza i mnoga: w przypadku prowadzenia przez gminę przedszkoli 

podstawą są wydatki w przedszkolach prowadzonych przez jst, w przypadku braku 

na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia 
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wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych są wydatki bieżące ponoszone 

przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, natomiast przy 

udzielaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych – wydatki najbliższej gminy na 

prowadzenie przedszkola publicznego, rodzi różne interpretacje co do sposobu 

ustalenia podstawy dotacji; 

 zmiana dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., wprowadziła zasadę 

pomniejszania wydatków bieżących przewidzianych/ponoszonych na jednego 

ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu gminy, nie wprowadzając takiej zasady w przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, gdy podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na 

prowadzenie przedszkoli publicznych; kwestia ta została też pominięta przy 

obliczaniu wysokości wydatków bieżących stanowiących podstawę obliczania 

wysokości dotacji dla szkół publicznych. Wątpliwości budzi czy dochody o które 

należy pomniejszyć wydatki to dochody planowane, należne czy wykonane; 

e) wskazania możliwości wyłączania z podstawy ustalenia dotacji niektórych 

wydatków bieżących, w tym np. na finansowanie programów unijnych; 

f) określenia podstawy do ustalania dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych, bowiem niektóre jst nie podzielają stanowiska MEN o ustalaniu 

dotacji dla przedszkola wyłącznie w oparciu o wydatki przedszkoli, a dotacji dla 

oddziałów przedszkolnych wyłącznie w oparciu o wydatki oddziałów 

przedszkolnych; 

g) wprowadzenia jednolitego sposobu ustalania zarówno liczby uczniów szkół 

prowadzonych przez jst do obliczenia podstawy dotacji, jak i liczby uczniów 

dotowanych jednostek, na których jest ona przekazywana w danym roku 

budżetowym (planowanej na dany rok, faktycznej, uśrednionej, na konkretny dzień, 

wynikającej z SIO); 

h) zdefiniowania pojęć „szkoła tego samego typu i rodzaju” oraz wprowadzenie tego 

podziału również w odniesieniu do przedszkoli; 

i) zdefiniowania pojęcia „najbliższa gmina/powiat” oraz wskazanie organu 

właściwego do ich wyboru; 
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j) wskazania szczegółowego sposobu ustalania kwoty przewidzianej na jednego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, w tym m.in. na niepełnosprawnego 

ucznia, jak postępować w sytuacji, gdy w subwencji nie przewidziano kwot 

związanych z niepełnosprawnością, a w danym roku tacy uczniowie uczęszczają do 

szkół/przedszkoli bądź też w subwencji przewidziano te kwoty, ale na mniejszą niż 

faktyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w danym roku, w jakich sytuacjach 

uwzględniać kwoty przewidziane w subwencji na zadania pozaszkolne; 

k) wskazania konkretnych przepisów ustawy, w których przez pojęcie „szkoła” 

– należy rozumieć także przedszkole, w związku z brzmieniem art. 3 pkt 1 ustawy 

o systemie oświaty. 

3. Problemy interpretacyjne rodzą również przepisy ustawy o systemie oświaty 

zobowiązujące do wypłaty części dotacji za grudzień w terminie do 15 grudnia 

(w poprzednim brzmieniu przepisu – do końca roku), w sytuacji gdy ostateczna wysokość 

wydatków ustalonych/przewidzianych/ponoszonych w budżecie jst, stanowiąca podstawę 

obliczania tej dotacji, może być znana dopiero 31 grudnia (w praktyce zmiany budżetu 

często dokonywane są w ostatnich dniach roku  budżetowego). 

Otrzymana dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego. Odniesienie wysokości dotacji do planu (wg stanu po zmianach) lub 

wykonania wydatków bieżących w jednostkach prowadzonych przez jst uniemożliwiało 

prawidłowe obliczenie wysokości dotacji i jej przekazanie do dnia 31 grudnia (obecnie do 

15 grudnia). Obliczając wysokość dotacji w oparciu o wydatki planowane – w przypadku 

dość powszechnej praktyki dokonywania zmian w budżecie w końcu roku – ich wysokość 

znana może być dopiero na koniec roku, natomiast obliczając dotację w oparciu 

o wykonanie wydatków (wydatki ponoszone) – ich wysokość może być znana najwcześniej 

na dzień złożenia przez samorządowe jednostki budżetowe sprawozdań Rb-28S 

o wydatkach, tj. do dnia 10 stycznia następnego roku, co powodowało brak możliwości 

udzielenia i przekazania prawidłowej kwoty dotacji do końca danego roku budżetowego. 

Z tego też powodu w praktyce często zdarzają się przypadki wyrównywania kwoty dotacji 

w następnym roku budżetowym (lub w kolejnych, m.in. w związku z działalnością kontrolą 

uprawnionych organów), a nieuregulowaną kwestią jest charakter tych środków – czy są 

dotacją, a w związku z tym podlegają regułom wykorzystania i rozliczenia zgodnie 

z ustawą o systemie oświaty, czy wówczas mogą być rozliczone wydatkami poniesionymi 

w roku, za który dotacja przysługuje czy wydatkami roku, w którym wyrównanie zostało 
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jednostce wypłacone, czy też należy je traktować jako rodzaj odszkodowania bez 

konieczności rozliczenia się podmiotu dotowanego z tych środków. Przepisy nie regulują 

sytuacji gdy podmiot dotowany otrzymał i wykorzystał do końca roku pełną kwotę dotacji, 

a ustalona – na podstawie ostatecznych wydatków budżetu (po wszystkich zmianach) 

– kwota należnej dotacji jest mniejsza od przekazanej, np. w przypadku zmniejszenia planu 

wydatków w końcu roku; czy kwotę nadmiernie pobranej dotacji można potrącić z dotacji 

należnej na następny rok budżetowy. 
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Załącznik 

 

Wykaz gmin objętych kontrolą wg właściwości miejscowej RIO 

 

Lp. 
Regionalna Izba 

Obrachunkowa 
kontrolowana gmina Rodzaj (typ) gminy 

1 

Bydgoszcz 

Nowe gmina miejsko-wiejska 

2 Kijewo Królewskie gmina wiejska 

3 Dąbrowa gmina wiejska 

4 Aleksandrów Kujawski powiat ziemski 

5 Brodnica gmina miejska 

6 Kruszwica gmina miejsko-wiejska 

7 

Opole 

Grodków gmina wiejska 

8 Opole gmina miejska 

9 Nysa powiat 

10 Praszka gmina wiejska 

11 Wilków gmina wiejska 

12 

Warszawa 

Zbuczyn gmina wiejska 

13 Mrozy gmina wiejska 

14 Iłża gmina miejsko-wiejska 

15 Mława powiat 

16 

Katowice 

Kroczyce gmina wiejska 

17 Mysłowice gmina miejska 

18 Niegowa gmina wiejska 

19 Żory gmina miejska 

20 Tarnowskie Góry powiat 

21 Siemianowice Śląskie gmina miejska 

22 

Białystok 

Augustów gmina miejska 

23 Rajgród gmina miejsko-wiejska 

24 Łapy gmina miejsko-wiejska 

25 Szypliszki gmina wiejska 

26 Juchnowiec Kościelny gmina wiejska 

27 Turośń Kościelna gmina wiejska 

28 

Kraków 

Jordanów gmina wiejska 

29 Tymbark gmina wiejska 

30 Jodłownik gmina wiejska 

31 Niepołomice gmina miejsko-wiejska 
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Lp. 
Regionalna Izba 

Obrachunkowa 
kontrolowana gmina Rodzaj (typ) gminy 

32 

Rzeszów 

Dębica powiat 

33 Głogów Młp. gmina miejsko-wiejska 

34 Cmolas gmina wiejska 

35 Orły gmina wiejska 

36 Krasiczyn gmina wiejska 

37 

Łódź 

Stryków gmina miejsko-wiejska 

38 Kutno gmina miejska 

39 Radomsko powiat 

40 Zgierz gmina miejska 

41 

Poznań 

Krotoszyn gmina miejsko-wiejska 

42 Śrem gmina miejsko-wiejska 

43 Leszno gmina miejska 

44 Złotów gmina miejska 

45 Trzcianka gmina miejsko-wiejska 

46 

Gdańsk 

Gdańsk gmina miejska 

47 Kwidzyń powiat 

48 Malbork gmina miejska 

49 Kartuzy gmina miejsko-wiejska 

50 Nowa Karczma gmina wiejska 

51 Jastarnia gmina miejska 

52 

Zielona Góra 

Babimost gmina miejsko-wiejska 

53 Górzyca gmina wiejska 

54 Drezdenko gmina miejsko-wiejska 

55 Szprotawa gmina miejsko-wiejska 

56 Żagań powiat 

57 

Kielce 

Kielce gmina miejska 

58 Chmielnik gmina miejsko-wiejska 

59 Baćkowice gmina wiejska 

60 Brody gmina wiejska 

61 Wilczyce gmina wiejska 

62 Włoszczowa gmina miejsko-wiejska 

63 Kielce powiat 

64 

Szczecin 

Kołbaskowo gmina wiejska 

65 Postomino gmina wiejska 

66 Stargard Szczeciński gmina miejska 

67 Rymań gmina wiejska 
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Lp. 
Regionalna Izba 

Obrachunkowa 
kontrolowana gmina Rodzaj (typ) gminy 

68 

Olsztyn 

Mrągowo gmina miejska 

69 Pisz gmina miejsko-wiejska 

70 Gołdap gmina miejsko-wiejska 

71 Stawiguda gmina wiejska 

72 Olsztyn powiat 

73 

Wrocław 

Długołęka gmina wiejska 

74 Szczytna gmina miejsko-wiejska 

75 Strzelin gmina miejsko-wiejska 

76 Milicz gmina miejsko-wiejska 

77 Głogów gmina miejska 

78 

Lublin 

Biłgoraj gmina miejska 

79 Puławy gmina miejska 

80 Leśniowice gmina wiejska 

81 Głusk gmina wiejska 

82 Kock gmina miejsko-wiejska 

83 Komarówka Podlaska gmina wiejska 

84 Puławy powiat 

85 Wąwolnica gmina wiejska 

86 Niedźwiada gmina wiejska 
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