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Kielce, dnia  25  kwietnia 2013 r. 

 

WK-60.6.1644.2013 

 

        Pan Wojciech Lubawski 

        Prezydent Miasta Kielce 

 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 7a ust. 1 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
1
, w związku  

z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie 

siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej 

organizacji izb, liczby członów kolegium i trybu postępowania
2
, przeprowadziła w dniach  

od 23 stycznia do 25 lutego 2013 roku problemową kontrolę w zakresie udzielania dotacji  

z budżetu gminy jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego za okres 2012 roku. 

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które 

powstały na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby 

odpowiedzialne za gospodarkę finansową. 

Przedstawiając ustalenia kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na 

podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich 

wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej 

przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu 

niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności. 

 

 

1. Kontrola dotacji dla przedszkola publicznego, udzielonej za 2012 rok w wysokości 

440.237,25 zł, wykazała następujące nieprawidłowości: 

a) Do podstawy obliczenia dotacji przyjęto wydatki Miasta Kielce, planowane wg uchwały  

Nr XXI/449/2011 z dnia 22.11.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce  

na początek roku w rozdziale 80104 „Przedszkola”, z wyłączeniem wydatków na dotacje na 

kwotę 33.200.972 zł. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty
3
 przedszkola, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę. Poziomu wydatków bieżących w danym roku nie można ustalać 

na podstawie danych wynikających z uchwały budżetowej bez korygowania ich wielkości           

w trakcie roku. Wydatków bieżących nie można traktować jako niezmiennej wartości 

wynikającej np. z uchwały budżetowej, która nie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  

w trakcie roku budżetowego, mimo faktycznego wprowadzenia takich zmian w budżecie. 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 
2 Dz. U. Nr 167, poz. 1747 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.  
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Podstawą obliczenia dotacji winny być wydatki bieżące przewidziane w budżecie Miasta 

Kielce w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Miasto, tj. wydatki po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku, wg stanu na 31 

grudnia danego roku, za który obliczana jest dotacja. Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 

2012 roku, zrealizowane przez 33 przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce w 

rozdziale 80104 „Przedszkola” wyniosły ogółem 34.350.976,30 zł. 

b) Liczbę uczniów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kielce ustalono na podstawie 

danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2011 roku. Liczba 

uczniów przedszkoli wynikająca z systemu informacji oświatowej wynosi 4.692. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przedszkola 

otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom 

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez gminę. Sformułowanie „na każdego ucznia” oraz „na jednego ucznia” należy traktować 

jako rzeczywistą liczbę uczniów. Zatem ustalenie wysokości dotacji winno być dokonane  

w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w całym roku budżetowym w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasto Kielce, na rzeczywistą liczbę uczniów dotowanego 

przedszkola. Z przytoczonego powyżej przepisu nie wynika możliwość przyjęcia odmiennego 

sposobu ustalania liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz liczby uczniów dotowanego przedszkola.  

Rada Miejska w uchwale Nr XXXIX/905/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku, ustalającej tryb 

udzielania i rozliczania dotacji wskazała, że wysokość dotacji ustalana będzie na podstawie 

faktycznej liczby uczniów wykazanych przez podmiot dotowany w comiesięcznej informacji 

o aktualnej liczbie uczniów. Wobec powyższego analogicznie należało przyjąć do podstawy 

obliczenia dotacji faktyczną liczbę uczniów w całym roku budżetowym w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasto Kielce. 

Uczeń to osoba, którą przyjęto do przedszkola, figuruje ona w księdze uczniów i nie zapadła 

wobec niej ostateczna i podlegająca wykonaniu decyzja administracyjna o skreśleniu jej 

z listy uczniów. Dlatego też dotacja na 2012 rok winna być ustalona na podstawie faktycznej 

liczby uczniów, ujętej w dokumentacji przebiegu nauczania, a nie planowanej na rok szkolny 

2011/2012, tj. za okres który nie pokrywa się z rokiem budżetowym, co w konsekwencji 

powoduje nierealność planowanej liczby uczniów. 

Faktyczna średnia miesięczna liczba uczniów przedszkoli wynikająca z arkuszy 

organizacyjnych wynosi 4.753. 

c) Wysokość wydatków bieżących na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto 

Kielce ustalono nie na podstawie wszystkich wydatków bieżących, lecz tylko wydatków 

ujętych w rozdziale 80104 „Przedszkola”. Pominięto wydatki ujęte w planach finansowych 

oraz wykazane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-28S przedszkoli, tj. zaklasyfikowane           

w rozdziałach 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz 80148 „Stołówki 

szkolne i przedszkolne”. 

Stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przedszkola 

otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom 

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 

przez gminę.  
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Pod pojęciem wydatków bieżących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 

należy rozumieć kategorie wydatków bieżących jednostek budżetowych, określone w art. 236 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4
. Do podstawy obliczenia dotacji 

powinny być brane pod uwagę wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie przedszkoli 

przez Miasto, na które zostały ujęte środki w planach finansowych tych przedszkoli, jako 

jednostek budżetowych. Do takich wydatków należy zaliczyć między innymi koszty 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej. 

Zatem do podstawy obliczenia dotacji należy przyjmować wydatki ujęte w rozdziale 80104 

„Przedszkola” oraz inne wydatki ujęte w planach finansowych przedszkoli, dotyczące ich 

funkcjonowania, m.in. zaklasyfikowane do rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli” oraz 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”. 

Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez przedszkola 

w rozdziale 80104 „Przedszkola” wyniosły ogółem 34.350.976,30 zł. Natomiast wydatki 

bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez przedszkola w rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły ogółem 178.788,87 zł oraz w rozdziale 

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły ogółem 5.753.840,51 zł. Łączne wydatki 

bieżące wykonane przez 33 przedszkola samorządowe za 2012 rok, wykazane  

w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S wyniosły 40.283.605,68 zł. Średniomiesięczne 

wydatki wynoszą 3.356.967,14 zł. Rzeczywista liczba uczniów w przedszkolach 

samorządowych w 2012 roku wynosiła 57.040. Średniomiesięczna liczba uczniów wynosi 

4.753. Miesięczne wydatki bieżące na jednego ucznia przedszkola samorządowego wynoszą 

706,28 zł. Rzeczywista liczba uczniów w przedszkolu dotowanym wyniosła 699. 

Średniomiesięczna liczba uczniów w dotowanym przedszkolu wynosi 58. 

Dotacja ustalona i przekazana dotowanemu przedszkolu wynosiła 440.237,25 zł. Wysokość 

dotacji wyliczona według ustaleń kontroli wynosi 520.814,76 zł. Różnica pomiędzy dotacją 

ustaloną przez Miasto Kielce a wynikającą z ustaleń kontroli wynosi 80.577,51 zł. 

Odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Wniosek pokontrolny Nr 1 

Dotacji z budżetu gminy udzielać na każdego ucznia przedszkola publicznego w wysokości 

równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Miasto Kielce, stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty, w szczególności: 

 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto, stanowiące podstawę udzielenia dotacji, uwzględniać w wysokości faktycznie 

poniesionych w ciągu roku, czyli w wysokości wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia, 

uwzględniając wszystkich uczniów i wydatki na uczniów, 

 w celu prawidłowego obliczenia wydatków na ucznia w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto, ustalać faktyczną (rzeczywistą) liczbę uczniów tych przedszkoli w danym roku 

budżetowym, 

 obliczając wysokość wydatków na jednego ucznia, uwzględniać wszystkie wydatki 

bieżące ponoszone na funkcjonowanie danego typu i rodzaju przedszkoli prowadzonych przez 

                                                           
4 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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Miasto, dokonując ich przeliczenia proporcjonalnie do liczby uczniów, na których są 

ponoszone, w tym m.in. wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty 

prowadzenia stołówki przedszkolnej. 

 

 

2. Kontrola dotacji dla przedszkola niepublicznego, udzielonej za 2012 rok w wysokości 

658.068,00 zł, wykazała następujące nieprawidłowości: 

a) Do podstawy obliczenia dotacji przyjęto wydatki Miasta Kielce, planowane wg uchwały 

budżetowej na początek roku w rozdziale 80104 „Przedszkola”. Zgodnie z art. 90 ust. 2b 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 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. 

Podstawą obliczenia dotacji winny być wydatki bieżące przewidziane w budżecie Miasta 

Kielce w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Miasto po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku, wg stanu na 31 grudnia danego 

roku, za który obliczana jest dotacja. 

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 80104 „Przedszkola”  

na kwotę 33.200.972,00 zł, zaś wykonane wyniosły 34.350.976,30 zł. 

b) Liczbę uczniów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kielce ustalono na podstawie 

danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2011 roku. Liczba 

uczniów przedszkoli wynikająca z systemu informacji oświatowej wynosi 4.692. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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. 

Dotacja na 2012 rok winna być ustalona na podstawie faktycznej liczby uczniów, ujętej  

w dokumentacji przebiegu nauczania, a nie planowanej na rok szkolny 2011/2012, tj. za okres 

który nie pokrywa się z rokiem budżetowym, co w konsekwencji powoduje nierealność 

planowanej liczby uczniów. Faktyczna średnia miesięczna liczba uczniów przedszkoli wynosi 

4.753. 

c) Wysokość wydatków bieżących na ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto 

Kielce ustalono na podstawie wszystkich wydatków bieżących ujętych w rozdziale 80104 

„Przedszkola”, z pominięciem wydatków ujętych w planach finansowych przedszkoli, 

zaklasyfikowanych w rozdziałach 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz 

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”. 

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 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. Pod pojęciem wydatków bieżących  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę należy rozumieć kategorie 

wydatków bieżących jednostek budżetowych, określone w art. 236 ustawy o finansach 

publicznych. Do podstawy obliczenia dotacji powinny być brane pod uwagę wydatki bieżące 

ponoszone na funkcjonowanie przedszkoli przez j.s.t., na które zostały ujęte środki w planach 
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finansowych tych przedszkoli, jako jednostek budżetowych. Do takich wydatków należy 

zaliczyć między innymi koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz koszty 

prowadzenia stołówki przedszkolnej. Zatem do podstawy obliczenia dotacji należy 

przyjmować wydatki ujęte w rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz inne wydatki ujęte  

w planach finansowych przedszkoli, dotyczące ich funkcjonowania, m.in. zaklasyfikowane do 

rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz 80148 „Stołówki szkolne  

i przedszkolne”. 

Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez Przedszkola 

w rozdziale 80104 „Przedszkola” wyniosły ogółem 34.350.976,30 zł. 

Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez przedszkola  

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 178.788,87 zł oraz  

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wyniosły ogółem 5.753.840,51 zł. 

Łączne wydatki bieżące wykonane przez 33 przedszkola samorządowe za 2012 rok, 

wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S wyniosły 40.283.605,68 zł. Dotacja 

ustalona i przekazana dotowanemu przedszkolu wynosi 658.068,00 zł. Wysokość dotacji 

wyliczona według ustaleń kontroli wynosi 788.208,48 zł. Różnica pomiędzy dotacją ustaloną 

przez Miasto Kielce a wynikającą z ustaleń kontroli wynosi 130.140,48 zł. 

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Wniosek pokontrolny Nr 2 

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli udzielać na każdego ucznia w wysokości nie niższej 

niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta Kielce wydatków bieżących ponoszonych  

w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, stosownie do art. 90 ust. 2b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w szczególności: 

 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto, stanowiące podstawę udzielenia dotacji, uwzględniać w wysokości faktycznie 

poniesionych w ciągu roku, czyli w wysokości wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia, 

uwzględniając wszystkich uczniów i wydatki na uczniów, 

 w celu prawidłowego obliczenia wydatków na ucznia w przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto, ustalać faktyczną (rzeczywistą) liczbę uczniów tych przedszkoli w danym roku 

budżetowym, 

 obliczając wysokość wydatków na jednego ucznia, uwzględniać wszystkie wydatki 

bieżące ponoszone na funkcjonowanie danego typu i rodzaju przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto, dokonując ich przeliczenia proporcjonalnie do liczby uczniów, na których są 

ponoszone, w tym m.in. wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty 

prowadzenia stołówki przedszkolnej. 

 

 

3. Kontrola dotacji dla szkoły publicznej ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, udzielonej za 2012 rok w wysokości 983.061,52 zł, wykazała 

następujące nieprawidłowości: 

a) Do podstawy obliczenia dotacji przyjęto wydatki Miasta Kielce, planowane wg uchwały 

budżetowej na początek roku w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. 
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W uchwale Rady Miejskiej Nr XXI/449/2011 z dnia 22.11.2011 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Kielce na 2012 rok, zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 80120 „Licea 

ogólnokształcące”, w wyłączeniem wydatków na dotacje na kwotę 41.244.371,00 zł. Tak 

ustalone wydatki Miasta Kielce do podstawy obliczenia dotacji były wyższe niż kwota 

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

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wyliczona przez Miasto Kielce. Kwota 

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

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. w liceach ogólnokształcących dla 

młodzieży ustalono w wysokości 453,38 zł, zaś wydatki bieżące przewidziane na jednego 

ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Kielce 

w wysokości 527,96 zł. 

Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, publiczne 

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. Podstawą obliczenia dotacji winny 

być wydatki bieżące przewidziane w budżecie Miasta Kielce w przeliczeniu na jednego 

ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, tj. wydatki po 

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

który obliczana jest dotacja. Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, 

zrealizowane przez licea ogólnokształcące działające jako samodzielne jednostki budżetowe 

oraz w ramach zespołów szkół ogólnokształcących w rozdziale 80120 „Licea 

ogólnokształcące”, wyniosły ogółem 41.343.326,24 zł. 

b) Liczbę uczniów w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Kielce ustalono 

na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2011 roku. 

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących wynikająca z systemu informacji oświatowej 

wynosi 6.510. 

Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, publiczne 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. Ustalenie wysokości dotacji winno być 

dokonane w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w całym roku budżetowym w liceach 

ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Kielce, na rzeczywistą liczbę uczniów 

dotowanego liceum ogólnokształcącego. 

Dotacja na 2012 rok winna być ustalona na podstawie faktycznej liczby uczniów, ujętej  

w dokumentacji przebiegu nauczania, a nie planowanej na rok szkolny 2011/2012, tj. za okres 

który nie pokrywa się z rokiem budżetowym, co w konsekwencji powoduje nierealność 

planowanej liczby uczniów. Faktyczna średnia miesięczna liczba uczniów w liceach 

ogólnokształcących wynikająca z arkuszy organizacyjnych szkół wynosi 6.380. 

c) Wysokość wydatków bieżących na ucznia w liceach ogólnokształcących prowadzonych 

przez Miasto Kielce ustalono nie na podstawie wszystkich wydatków bieżących, lecz tylko 
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wydatków ujętych w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. Pominięto natomiast wydatki 

ujęte w planach finansowych liceów ogólnokształcących oraz liceów ogólnokształcących, 

działających w strukturach organizacyjnych zespołów szkół, zaklasyfikowane w rozdziale 

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.  

Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, publiczne 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. 

Do podstawy obliczenia dotacji należy przyjmować zarówno wydatki ujęte w rozdziale 80120 

„Licea ogólnokształcące”, jak również inne wydatki ujęte w planach finansowych szkół,  

a dotyczące funkcjonowania liceów ogólnokształcących, zaklasyfikowane do rozdziału 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. 

Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez licea 

ogólnokształcące w rozdziale w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wyniosły ogółem 

41.343.326,24 zł. Wydatki bieżące wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, zrealizowane przez 

pięć liceów ogólnokształcących samodzielnych oraz pięć liceów ogólnokształcących 

działających w strukturach organizacyjnych zespołów szkół z rozdziału 80146 „Dokształcanie 

 i doskonalenie nauczycieli” wyniosły ogółem 382.458,97 zł. Wydatki bieżące wykonane  

w 5 liceach ogólnokształcących samodzielnych oraz 5 liceach ogólnokształcących 

działających w strukturach organizacyjnych zespołów szkół, prowadzonych przez Miasto 

Kielce za 2012 rok, wykazane w ramach sprawozdań jednostkowych Rb-28S wyniosły 

41.725.785,21 zł. Średniomiesięczne wydatki wynoszą 3.477.148,77 zł. Rzeczywista liczba 

uczniów w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Kielce w 2012 roku 

wynosi 76.562. Średniomiesięczna liczba uczniów wynosi 6.380. Miesięczne wydatki bieżące 

na jednego ucznia w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Kielce wynoszą 

545,01 zł. Średniomiesięczna liczba uczniów w dotowanym liceum ogólnokształcącym 

wynosi 155. Dotacja ustalona i przekazana dotowanej szkole wynosi 983.061,52 zł, zaś kwota 

wyliczona według ustaleń kontroli wynosi 1.014.808,62 zł. Różnica pomiędzy dotacją 

ustaloną przez Miasto Kielce a wynikającą z ustaleń kontroli wynosi 31.747,10 zł. 

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Dyrektor Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Wniosek pokontrolny Nr 3 

Dotacji dla publicznych szkół udzielać na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom 

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu  

i rodzaju prowadzonych przez Miasto, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego 

ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego, stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, w szczególności: 

 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w szkołach prowadzonych przez 

Miasto, stanowiące podstawę udzielenia dotacji, uwzględniać w wysokości faktycznie 

poniesionych w ciągu roku, czyli w wysokości wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia, 

uwzględniając wszystkich uczniów i wydatki na uczniów, 
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 w celu prawidłowego obliczenia wydatków na ucznia w szkołach tego samego typu  

i rodzaju prowadzonych przez Miasto, ustalać faktyczną (rzeczywistą) liczbę uczniów tych 

szkół w danym roku budżetowym, 

 obliczając wysokość wydatków na jednego ucznia, uwzględniać wszystkie wydatki 

bieżące ponoszone na funkcjonowanie danego typu i rodzaju szkół prowadzonych przez 

Miasto, dokonując ich przeliczenia proporcjonalnie do liczby uczniów, na których są 

ponoszone, w tym wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oczekuje od Pana Prezydenta 

zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.  

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie 

art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa 

Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  

 

 

 

PREZES 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach 

/-/ 

mgr Henryk Rzepa 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Kielcach 


