Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Niepublicznej Szkole
Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie
Na podstawie uchwały Rady Powiatu Legnickiego Nr II/12/2014 z dnia
18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przeprowadzona
została kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej Niepublicznej
Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.
Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na 2017 r.
zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
Kontrolę przeprowadziła Beata Maćków – główny specjalista w Biurze Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Legnicy, na podstawie upoważnienia nr
50/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, czynności kontrolne
przeprowadzone były w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, na
podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli przez dyrektora szkoły.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystania określa uchwała Rady Powiatu
Legnickiego Nr II/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zgodnie z § 7 ust. 1 powyższej uchwały organowi dotującemu przysługuje prawo
kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości
wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na
kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.
Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 powyższej uchwały kontrola obejmuje prawidłowość
wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust.
3d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. - na podstawie
dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.
W trakcie kontroli stwierdzono liczne niezgodności pomiędzy danymi
wykazanymi w rozliczeniu przyznanej dotacji, a opisem dokumentów
potwierdzających wydatki.
Niezgodności w poszczególnych kategoriach wydatków związane były ze
wskazaniem zawyżonej bądź zaniżonej ilości dokumentów do rozliczenia poprzez
ich opisanie lub nieprawidłowych kwot na dokumentach. Skutkowało to
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koniecznością licznych wyjaśnień i korekt opisu dokumentów, a w konsekwencji
korektą informacji rocznej, złożonej w Starostwie Powiatowym w Legnicy przez
dyrektora szkoły dnia 12 czerwca 2018 r.
Ostateczne rozliczenie dotacji przedstawione w załączniku Nr 3 do protokołu
kontroli zgodne jest z informacją roczną po korekcie z dnia 11 czerwca 2018 r.
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