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 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 

października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 

55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła od 15 do 23 marca 2012 roku kontrolę doraźną dotacji 

otrzymywanych  w latach 2009 do 2011 z budżetu Miasta Kłodzko przez Przedszkole Niepubliczne 

„Akademia Przedszkolaka”. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia 

przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 23 marca 2012 roku i pozostawionym 

w placówce. 

W wyniku kontroli ustalono, że w Przedszkolu nie dokumentowano należycie momentu, 

w którym rodzice (opiekunowie) dzieci uczęszczających do tej jednostki, rezygnowali z jej 

usług. W Przedszkolu stosowano, bądź nie, adnotacje „rezygnacja rodziców” na kartach 

zgłoszeń dzieci do przedszkola nie wskazując daty rezygnacji. Akceptowano również 

rezygnacje rodziców składane telefonicznie. Ponadto skreślano wychowanków z dzienników 

obecności w sytuacjach, gdy jednostka nie otrzymywała należnej jej opłaty za świadczoną 

usługę. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572 ze zm.) dotacja 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. 

Przekazując powyższe do wiadomości Panu Oktawiuszowi Majowicz, Regionalna Izba 

Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych, wnosi o rzetelne, sprawdzalne i bieżące, prowadzenie 

ewidencji wychowanków korzystających z usług przedszkola. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 

proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu wniosku lub przyczynach 
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jego niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo 

zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zastrzeżenie składa 

właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia 

pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko 

zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 


