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Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 lit. a) oruz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
28 wrzeinia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz.214 ze zm.) w zrviq4ku
z postanowieniem Dy'reklora Urzpdu Kontroli Skarbowej w N,odzi o wszczgciu postEpowania
kontrolnego Nr UKS1091/W3B/42/77/I412/005 z dnia 25 wrze!;na 2014 r., przedstawiam
ustalenia i wnioski z tego postgpowania.

I. Zakres postgpowania.

PrawidlowoS6 gospodarowania Srodkami publicznymi obejmujqcymi czg66 o3wiatowq subwencji
og6lnej ohzymanej w 201 I roku, w fym podstawy ustalenia j ej wysoko5ci.

II. Ustalenia.

1, Powiat Rawski jest jednostk4 samorz4du terytorialnego wykonuj4c4 okre$lone ustawami
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej.
Dochodem powiatu, zgodnie z ustawe z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzedu terltorialnego (D2.U.22010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) jest m.in. subwencja og6lna.
Wysoko5i czgSci oSwiatowej subwencji og6lnej dla wszystkich jednostek samorz4du
terytorialnego ustala corocznie w ustawa bud'2etowa.

Spos6b podzialu czgdci odwiatowej subwencji og6lnej w roku 2011 zostal okreSlony
w rozporz1dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z druLa 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
podzialu czE5ci o5wiatowej subwencji og6lnej dla jednostek samorz4du terytorialnego w roku
2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659).
Algorytm podzialu subwencji odwiatowej, stanowi4cy zal4cznik do ww. rozporzqdzenia,
uzaleiuia wysoko66 przyznawanych Srodk6w od skali i struktury realizowanych zadan,
mierzonych liczb4 uczni6w i wychowank6w, wg stanu na dzieri 30 wrze6nia 2010r.
Na ustalonq zgodnie z powyzszym algorytmem kwotg czE6ci oSwiatowej subwencji og6lnej
sklada siE:
- kwota bazowa czgSci odwiatowej na rcallzac1E zadan szkolnych - SOA,
- kwota uzupelniajqca czEdci odwiatowej (wg wag P) na realizacjg zadan szkolnych - SOB,
- kwota czgSci oSwiatowej narcalizacjp zadari pozaszkolnych - SOC.
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Przy pidmie z drua 15 marca 2011 r., znak DKOW-WJST-JJ-10/2011 Ministerstwo Edukacji
Narodowej przeslalo metryczkg subwencji oSwiatowej na 2011 r. zawierajqce ostateczn4 kwotQ
czgSci o6wiatowej subwencj i og6lnej na rok 20 I 1 dla Powiatu Rawskiego wraz z wykazem szk6l
i plac6wek prowadzonych/dotowanych przez Powiat oraz zestawieniem zawieraj4cym dane
o l4cmej liczbie etat6w nauczycieli.

Ostatecma kwota czg6ci oSwiatowej subwencji og6lnej na 2011r. ustalona przy uwzglqdnieniu
finansowego standardu A podzialu czE6ci o5wiatowej na 1 ucznia w wysoko6ci - 4 717,0119 zl
oraz wskulnika koryguj4cego Di dla Powiatu Rawskiego w wysokoSci - 0,9933287817,
wyniosla 23.341 .298,00 zl.

W my5l przepisu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oSwiatowej
(Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm.) jednostki samorzqdu terytorialnego prowadz4 bazy danych
o3wiatowych obejmuj4ce m.in. zbiory danych z baz danych o6wiatowych prowadzonych przez
siebie szk6l i plac6wek oSwiatowych.
Podstaw4 ustalenia kwoty czg$ci oCwiatowej subwencji og6lnej stanowily dane zawarte w bazie
systemu informacji o6wiatowej (SIO), dotycz4ce m.in. liczby uczni6w (wychowank6w)
oraz liczby uczni6w (wychowank6w) wg specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikaj4cych
z opinii lub orzeczen, o kt6rych mowa w art. 71b ust. 3 - 3b ustawy z dnia 7 wrzednia 1991 r.
o systemie o6wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), wg stanu na dzieh
30 wrzeSnia 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolnego stwierdzono nieprawidlowoSci
w zakesie liczby uczni6w (wychowank6w) wykazanych w bazie SIO, na dzieri 30 wrzeinia
2010 r., skutkuj4ce zary2eniem czESci o6wiatowej subwencji og6lnej lqcznie w wysokodci
436.224,06 A,tego:

w Zespole Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Przemyslowa 2 na kwotg 330.799,342t,
w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej, 96-230 Biata Rawska,
ul. 15 Grudnia l8 na kwotE 6.559,7621,

c) w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych im. Wadyslawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej,
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Re)rynonta 14 na kwotg 98.864,96A,

Ad a) Zesp6l Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej jest plac6wk4 odwiatow4 zajmuj4c4
sig ksztalceniem specjalnym i wychowaniem dzieci i mlodzieiry, w sklad kt6rego wchodzi:
1) Specjalny O5rodek Szkolno-Wychowatrczy, kt6ry jest przeznaczony dla uczni6w
z niepelnosprawno5ciq intelektualn4 w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, glgbokim.

W sklad Specjalnego O6rodka Szkolno-Wychowawczego wchodz4
- Szkola Podstawowa Specjaln4 w kt6rej utworzono Zespoly Rewalidacyjno-Wychowawcze
dla uczni6w z glEbok4 niepelnosprawno6ciq intelektualnq

- Gimnazjum Specjalne,
- Zuadnicza Szkola Zawodowa Specjaln4 w kt6rej ksztalci siq uczni6w w zawodzie

kucharza malej gastronomii i stolarza;
- Szkola Przysposabiaj4ca do Pracy dla uczni6w z niepelnosprawno5ci4 intelektualn4

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

a)

b)



2) Mlodziezowy osrodek socjoterapii z Intematem, kt6ry iest przeznaczony dla chlopc6w
i dziewcz4t z niepelnosprawnosci4 intelektualnq w stopniu lekkim, kt6rzy z powodu zabtrzefi
rozwojowych, trudnoSci w uczeniu sip i zaburzeri w funkcjonowaniu spolecznym mog4 by6
zagrozone niedostosowaaiem spolecznym lub uzale2nieniem i wymagaj4 specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
Zgodne z $ 3 pkt 2 statutu Zespolu Plac6wek Specjalnych wychowankowie Mlodziezowego
osrodka socjoterapii korzystaj4ze szk6l wchodzqpych w sklad Specjalnego oSrodka szkoho-
Wychowawczego.

Nieprawidlowodci stwierdzone w Zespole Plac6wek specjalnych w Rawie Mazowieckiej
polegaly na:
. wykazaniu uczni6w na podstawie nieaktualnych orzeczeh o potrzebie ksztalcenia

specjalnego,
. braku orzeczeA o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie spoleczne,

bqd2 zago2ene niedostosowaniem spolecznym dla wychowank6w MlodzieZowego O(rodka
Socjoterapii, bgd4cych jednoczeSnie uczniami Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego,

. zaw"yheniu og6lnej liczby wychowank6w Mlodzie2owego Osrodka Socjoterapii poprzez' wykazanie wychowank6w posiadajqcych skierowanie do Mlodziezowego O6rodka
Socjoterapii, wydane przez wlasciwego starostQ, na podstawie wskazania osrodka Rozwoju
Edukacji w Warszawie, kt6rzy do dnia 30 wrzeSni a 2010 r. nie zglosili siq, b4dz nie zostali
do tego o$rodka doprowadzeni,

. zawyZeniu og6lnej liczby uczni6w Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.
W wyniku powyzszego zawyzono przeliczeniow4 liczbE uczni6w stanowi4cq podstawg do
wyliczenia kwoty subwencji bazowej (SoA), uzupelniaj4cej (soB) oraz na realizacjg zadah
pozaszkolnych SOC.
Skutkowalo to zawy2eniem subwencji odwiatowej w:
} Szkole Podstawowej Specjalnej o kwotg 46.855,43 zl, poptzez:

- zawyherie o 5 uczni6w liczby uczni6w przeliczanych wag4 P2 (wykazano 27 zarniut 22),
- zavyircnie o 3 uczni6w og6lnej liczby uczni6w (wykazano 48 zamiast 45),

> Gimnazj um Specjalnym o kwotg 114.327,25 A, poprzez:
- zaryZertte o 16 uczni6w liczby uczni6w przeliczanych wagq P2, (wykazano 54

zamiast 38),
- zawyhenre o 2 uczni6w og6lnej liczby uczni6w (wykazano 52 zamiast 50),

D Zasadntczej Szkole Zawodowej, o kwotg 57.163,62 zl,poprzez:
- zawyhenie o 8 uczni6w liczby uczni6w przeliczanych wag4P2 (wykazano 2l zarniast l3),
- zawy2enie o I ucznia og6lnej liczby uczni6w (wykazano 15 zarniast l4),

} Mlodzie2owym Odrodku Socjoterapii, o kwotg 112.453,04 zl, poprzez:
- zary2enie o 3 wychowank6w og6lnej liczby wychowank6w przeliczanych wag4 p33
(wykazano 29 zamiast 26),
- zaryZenie o 3 wychowank6w og6lnej liczby wychowank6w przeliczanych wag4 p35
(r+ykazano 3 zamiast 0).



Ad b) NieprawidlowoSci stwierdzone w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej
polegaly na wykazaniu ucznia na podstawie nieaktualnego orzeczenia o pofizebie ksztalcenia
specjalnego.

W qryriku powylszego zaryzono przeliczeniowq liczbg uczni6w stanowiqcq podstawg do
wyliczenia kwoty subwencji uzupelniajqcej (SOB), co skutkowalo zawyzemem subwencji
oSwiatowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej, o kwotE 6.559,76 zl, poprzez zary2enie
o 1 ucznia liczby ucani6w przeliczanychwag4P2 (*ykazano l zamiast 0).

Ad c) NieprawidlowoSci stwierdzone w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych im. Wadyslawa
Reymonta w Rawie Mazowieckiej polegaly na braku orzeczen o potrzebie ksztalcenia
specjalnego.

W wyniku powyzszego zaryzono przeliczeniowq liczbE uczni6w stanowiqc4 podstawE do
wyliczenia kwoty subwencji uzupelniaj4cej (SOB).

Skutkowalo to zawyircniem subwencji o6wiatowej w:
l Liceum Og6lnoksztalc4cym, o lcrvotp 40.764,23 zl, poprzez zaryZenie o 3 uczni6w liczby

ttczti6w przeliczanych wag4 P3 (wykazano 3 zamiast 0),
> Technikum, o kwotE 58.100,73 zl,poprzez:

- zaryZenie o 1 ucznia liczby tczri6w przeliczanych wagqP3 (wykazano 1 zamiast 0),
- zary2enie o 1 ucmia liczby uczni6w przeliczanych wagqP5 (wykazano 1 zamiast 0).

2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnta 28 wrzednia 1991r. o kontroli skarbowej przed
wydaniem wyniku kontroli, postanowieniem Nr UKS 1091/W3B 142177 /14/7 /019 z dnia
27 iistopada 2014 r. Wznaczono Stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia sig w sprawie
zebranego materialu dowodowego, informujqc jednocze$nie o mo2liwoSci zapomania sig ze
zgromadzonym materialem dowodowym.

Shona korzystaj4c z przyslugujqcego jej prawa, w pidmie Nr WPS.il.1713.2.2014 z dnta
03.12.2014r., zloiryla wyjasnenia dotycz4ce nieprawidlowoSci stwierdzonych w Mlodzie2owym
OSrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej, Specjalnym Odrodku Szkolno-Wychowawczym
i Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej,
wskazuj4c,2e:
a) wychowankowie Mlodzie2owego O5rodka Socjoterapii bEd4cy jednoczednie uczniami
Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej, zostali przyjgci do
OSrodka oraz szk6l wchodz4cych w sklad SOSW po 30 urzeSnia 2010 r., jednakze Odrodek
posiadal skierowania z ORE wraz z kompletem dokument6w ptzed 30 wrze6nia 2010 r.
Dodatkowo Powiat wskazal, iZ OSrodek ponosil nie tylko koszty z utrzymaniem miejsca, ale
r6wnie2 musial zadbac o odpowiedni4 organizacjE pracy na dany rok szkolny (przedluZenie
um6w o pracp, ptzydzial godzin, zaj96 dodatkowych, iloS6 i liczebno56 grup wychowawczych
ltp.), stqd decyzja o wpisaniu uczni6w ze wskazania i skierowania do ksiggi uczni6w
i dziennik6w lekcyjnych.

b) uczniowie Szkoly Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Zasadniczej Szkoly
Zawodowej Specjalnej bqd4cy jednocze6nie wychowankami Mlodzie2owego Odrodka
Socjoterapii, nie posiadajqcy orzeczeh o potrzebie ksztalcenia specjalnego z uwagi na
niedostosowanie spoleczne b4d2 zagro2ente niedostosowaniem spolecznym, zgodnie
z obowi4Tuj4cymi i powolanymi w piimie przepisami dotyczqcymi funkcjonowania
mlodzie2owych o3rodk6w socjoterapii, nie musieli posiadai powy2szych orzeczefr.



c) orzeczenia o potrzebie rauczania indywidualnego wydane dla 5 uczni6w, stanowi4 podstawg
do klasyfikowania tych uczni6w do odpowiedniej wagi P w systemie informacji o5wiatowej.

Po przeanalizowaniu calo5ci zebranego materialu stwierdzono, 2e przedstawione przez Powiat
Rawski uwagi nie majq wplywu na dokonane w niniejsrym wyniku ustalenia, gdy2:

ad. a) Obowiqguj4ce przepisy o6wiatowe nie przewidujq mozliwodci subwencjonowania
szkoty/plac6wki za samq gotowoS6 przyjpcia ucznia/wychowanka posiadajqcego wskazanie
i skierowanie do MlodzieZowego Osrodka Socjoterapii. Skierowanie do MOS nieletniego nie
daje podstaw do uznania go za wzma/wychowanka przed dniem jego przyjgcia (wpisania do
ksiggi uczni6#wychowaak6w).

ad. b) Zgodnie z zal4cznikiem do rczporzqdzerna Ministra Edukacji Narodowej z dnial6 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu podziatu czgSci oSwiatowej subwencji og6lnej dla jednostek
samorzqdu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659), waga P2 jest dla uczni6w
z upo5ledzeniem umyslowym w stopniu lekkim, niedostosowanych spotecznie, z zabvzeniuni
zachowania, zagro?onych uzaleznieniem, zagro2onych niedostosowaniem spolecznym,
z chorobami przewleklymi - wymagaj4cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy na podstawie otzeczeh, o h6rych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty oraz
dla uczni6w szk6l podstawowych specjalnych, gimnazj6w specjalnych i szk6l
ponadgimnazjalnych specjalnych w mlodzieZowych o5rodkach wychowawczych
i mlodziezowych o6rodkach socjoterapii - wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod ptacy, kt6rzy nie posiadajq ofteczeh, o kt6rych mowa w art. 71b ust. 3
ww. ustawy.

W toku postgpowania ustalono, 2e Mtodzienwy Odrodek Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej
na dzien 30 wrze3nia 2010 r. nie prowadzil Zadnej szkoly . Zgodnie z obowi4Tuj4cym w6wczas
statutem, wychowankowie O5rodka korzystali ze szk6t wchodzqcych w sklad Specjalnego
OSrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej.
Tak wigc wychowankowie MlodzieZowego O3rodka Socjoterapii jako ucmiowie szk6l
specjalnych znajdujqcych siQ poza struktur4 OSrodka, winr:i posiadai orzeczenia o potrzebie
ksztalcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie spolecznie, zabtxzenia zachowania,
zagrohenie l:zale2nieniem bqd2 zagro2enie niedostosowaniem spolecznym.

ad. c) Z przepis6w odwiatowych wynika, iZ choroby przewlekle nie stanowi4 podstawy do
wydaaia dzieciom i mlodzie2y orzeczeh o polrzebie kszlalcenia specjalnego.
Ksztalceniem specjalnym obejmuje sig dzieci i mlodzie2, o kt6rych mowa w art. 1 pkt 5 i 5a
ustawy z dnia 7 wrze6nia 1991 r. o systemie o6wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po2.2572 z p62n.
zm.) wymagaj4ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (art. 71b ust. 1
ww. ustawy) na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego.
Uczniowie przewlekle chorzy, kt6ry,rn stan zdrowia uniemo2liwia lub znacznie utrudnia
ttczeszczanie do szkoly, na podstawie ?[t.71b ust. la ustawy o systemie oSwiaty, moge by6
objEci indywidualnym nauczaniem, na podstawie orzeczenia publicmej poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania.
W algorytrnie podzialu subwencji o5wiatowej nie ma przewidzianej odrgbnej wagi dla uczni6w
objEtych nauczaniem indywidualnym, ale spos6b podzialu subwencji o5wiatowej uwzglgdnia
finansowanie wydatk6w nuiryanych z natczaniem indywidualnym. W podziale subwencji



o6wiatowej na rok 2011 stanowil o tym przepis $ 2 pkt 4 rozpotz4dzenra Minisha Edukacji
Narodowej z dnia 76 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podzialu czE6ci o6wiatowej subwencji
og6lnej dla j ednostek samorz4du terytorialnego w roku 20 1 1 .

III. Wnioski koricowe.

Przestrzegal przepis6w ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2004 t.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz ustawy z dnra 14 kwietnia 20l l r. o systemie informacji
o6wiatowej @2.U. 22011 r. Nr I 39, poz. 814 ze zm.).

IV. Pouczenie.

Niniej szy wynik kontroli nie wyrviera takich skutk6w prawnych, co decyzja organu kontroli
skarbowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 28 wrzeSnia 1991 r. o kontroli
skarbowej, w zwipku z poryzszym Shonie nie przystuguj4 Srodki prawne przewidziane
w art. 26 ust. I tej ustawy.
Niniejszy wynik kontroli sporzqdzony zostal w 4 jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych
jeden dorEcza siE kontrolowanemu.
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