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

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (Dz.U. z 2016 r. poz.  561)

przeprowadziła w okresie od 30 września do 6 października 2016 r.  problemową kontrolę gospodarki

finansowej Gminy Mieroszów w zakresie naliczania podstawy do ustalenia dotacji  dla przedszkoli

niepublicznych.  Zakres  badanych  zagadnień,  okres  objęty  kontrolą  oraz  ustalenia  przedstawiono

szczegółowo w protokole  kontroli  podpisanym 6  października  2016 r.,  którego jeden egzemplarz

pozostawiono w jednostce.

Stwierdzono,  że w latach 2013 - 2015 przekazano w nieprawidłowych kwotach dotację dla

przedszkola  niepublicznego  „Małe  Przedszkole  Słoneczko”  prowadzonego  przez  Stowarzyszenie

„Słoneczko  Unisławia” w  innej  formie  wychowania  przedszkolnego  w  związku  z  przyjęciem

nieprawidłowej podstawy do ustalenia stawki dotacji. 

W 2013 r. w wydatkach bieżących przedszkoli publicznych ujęto dotację zaklasyfikowaną w §

2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 63.377

zł.  Ponadto  w okresie  od  stycznia  do  sierpnia  2013  r.  wydatki  bieżące  przedszkoli  publicznych

pomniejszono o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, tymczasem

zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie pomniejszania wydatków bieżących o opłaty

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie wprowadzona została od 1 września

2013 r., przepisami art.  14 ust. 3 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r.,  poz. 827). 

W 2015  r.  w  wydatkach  bieżących  przedszkoli  publicznych  ujęto  zwrot  dotacji

zaklasyfikowanej w § 2910 w kwocie 9.935,44 zł.

W 2013 r.,  2014 r.,  2015 r. różnica w kwocie przekazanej  dotacji  spowodowana była także

przyjęciem do podstawy wyliczenia dotacji  wydatków związanych z obsługą księgową przedszkoli

publicznych w nieprawidłowej wysokości w wyniku błędu rachunkowego. 

Skutkiem powyższego dotacja  dla przedszkola niepublicznego „Małe Przedszkole Słoneczko”

została przekazana w wysokości niższej:  w 2013 r. o 57,02 zł, w 2014 r. o 1.310,52 zł, w 2015 r.

o 1.910,95 zł.
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Sposób naliczania dotacji dla innych punktów przedszkolnych normuje art.  90 ust. 2d ustawy

z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), który stanowi, że osoba

prowadząca  wychowanie  przedszkolne  w  formach,  o  których  mowa  w  przepisach  wydanych  na

podstawie  art.  14a  ust.  7,  niespełniających  warunków, o  których  mowa  w  ust.  1c,  otrzymuje  na

każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości

nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym

prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy (...). 

Wnioski pokontrolne 

Przedstawiając  powyższe  Panu  Burmistrzowi  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  we

Wrocławiu,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  9  ust.  2  ustawy  o  regionalnych  izbach

obrachunkowych,  wnosi  o  podjęcie  skutecznych  działań  mających  na  celu  wyeliminowanie

stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia

w przyszłości, między innymi poprzez realizację następujących wniosków:

Naliczanie i przekazywanie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

prowadzonej  przez  Stowarzyszenie  „Słoneczko  Unisławia” zgodnie  z  art.  90  ust.  2d  ustawy  z  7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 i ust. 4

ustawy  z  dnia  7  października  1992  roku  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych,  oczekuje

w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia

o wykonaniu  wniosków  lub  o  przyczynach  ich  niewykonania.  Do  wniosków  zawartych

w wystąpieniu  pokontrolnym  przysługuje  prawo  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  Kolegium  Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby,

w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia

może  być  tylko  zarzut  naruszenia  prawa  poprzez  błędną  jego  wykładnię  lub  niewłaściwe

zastosowanie.

Do wiadomości:
Pani  
Maria Chmielnicka 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieroszowie
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