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Br. 0012.2.2022 

 

 

Protokół Nr 18/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Powiatu Mławskiego  

odbytego w dniu 16 marca 2022 roku 

pod przewodnictwem 

Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji  

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Otworzył osiemnaste posiedzenie Komisji, powitał jej Członków oraz zaproszonych gości.  

 

Punkt  

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17/2022 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie porządku obrad 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Kontrola dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie Powiatu 

Mławskiego w 2021 roku.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Kontrola dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie Powiatu 

Mławskiego w 2021 roku.  

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że powiat mławski jest organem rejestrującym szkół prowadzonych przez inną 

jednostkę niż jst. Są 3 organy prowadzące: Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności  

Sp. z o.o. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym; Państwowa Uczelnia Zawodowa 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące ACK w 

Mławie;  Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak” w Mławie S. z o.o. W roku 2021 dotowanych było  

9 szkół: 2 licea ogólnokształcące dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek nauki 

lub obowiązek szkolny, Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 6 szkół policealnych –  

3 publiczne oraz 3 niepubliczne. 

Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Szkoły 

publiczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące 

szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego. Uczestnictwo uczniów w zajęciach obowiązkowych potwierdzane 

jest własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności.  

Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia 

następnego roku i dzieli się na dwa semestry: jesienny i wiosenny. Dwa razy w roku odbywa 

się rekrutacja słuchaczy, a szczegółowe terminy określa dyrektor w organizacji pracy szkoły. 

W szkołach prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” zwyczajowo rekrutacja na 

semestr jesienny trwa do 31 października, zaś na semestr wiosenny do 31 marca. W szkołach 

prowadzonych przez Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego nabór na 

semestr jesienny prowadzony jest do 30 października każdego roku, zaś na semestr wiosenny 

do 28 lutego każdego roku. 

Wysokość subwencji ustalana jest na podstawie danych o liczbie uczniów przekazanych do 

Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy.  

Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w rozporządzeniu 

sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne JST,  

z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te 

jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach  

i placówkach.  

Zgodnie z informacją uzyskaną z MEiN na kwotę subwencji składało się: 

1) kwota standardu finansowego A przypadającą na dany rok, w 2021 r. wynosił on 6069,377zł, 

2) wskaźnik korygujący Di – inny dla każdej JST; dla naszego powiatu Di = 1,0207680869 

3) wagi przeliczeniowe dla poszczególnych uczniów, w zależności od typu lub rodzaju szkoły, 

formy kształcenia, jej położenia, zawodu, w którym kształci, a także stopnia 

niepełnosprawności ucznia.  

Od 2021 r. wzmocniono finansowanie zależne od efektywności kształcenia, tj. obniżono 

subwencję oświatową w części „za uczestnictwo w zajęciach”, a zwiększono subwencję 
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oświatową w części „za zdany egzamin”. Wyłączono słuchaczy liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych i szkół policealnych z dotychczasowej wagi P9 = 0,082, a zwiększono wagę P11 za 

zdany egzamin maturalny, egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie z wartości 0,165 do wartości 0,360, tj. z 997,58 zł na 2 230,35 zł. W przypadku 

KKZ obniżono wagę P44 z wartości 0,510 do 0,400, tj. z 3 083,43 zł do 2 478,17 zł rocznie na 

uczestnika.   

Roczna kwota dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, rozpoczynającego się 

w roku budżetowym 2021 wynosiła 2 478,17 zł. Kwota ta wypłacana jest w liczbie części 

odpowiadającej liczbie miesięcy, w których prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

Kurs prowadzony w Publicznej Szkole Policealnej Administracji „Żak” trwa 10 miesięcy - od 

września 2021 r. do czerwca 2022 r.   

W związku z powyższym kwota dotacji w wysokości 2 478,17 zł wypłacana jest w dziesięciu 

częściach, przy czym: 

- w okresie od września 2021 r. do maja 2022 r. – 247,82 zł,  

- w czerwcu 2022 r. – 247,79 zł.  

W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 18 października 2020 roku do 14 maja 2021 roku 

nauka odbywała się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.  

W okresie 15-28 maja 2021 roku wprowadzono nauczanie hybrydowe, a od 29 maja 2021 r. 

przywrócono nauczanie stacjonarne. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w szkołach niepublicznych nie były wymagane własnoręczne 

podpisy na listach obecności, a warunek uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć lekcyjnych 

obliczany był na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem przy ustalaniu frekwencji za miesiące,  

w których prowadzona była wyłącznie nauka zdalna brano pod uwagę okres, w którym ucznia 

nie obowiązywało ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przy czym nie 

mógł on być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego w danym miesiącu na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne. W stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli naukę na pierwszym semestrze 

i nie mieli możliwości uczestnictwa w minimum 40% czasu przeznaczonego na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, uznano, że spełniali oni warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych, jeśli organizacja zajęć w tym semestrze umożliwiała temu 

uczniowi spełnienie warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty, czyli uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na 

każde z tych zajęć oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

Plan finansowy na 2021 rok wynosił łącznie 4 315 037,65 zł, przy czym subwencja na szkoły 

prowadzone przez organ inny niż jst wynosiła 4 276 678,03 zł. Wydatkowano łącznie 

4 231 650,12 zł (nie uwzględniając dotacji celowej na zajęcia wspomagające), co stanowi ok. 

98,95% otrzymanej subwencji. Analogicznie w 2020 roku wydatkowano 4 187 347,48 zł  

z 4 463 658,05 zł subwencji przyznanej na szkoły niesamorządowe.  

   Art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych daje organowi dotującemu upoważnienie 

do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz określa jej zakres. Osoby 

prowadzące kontrolę mają prawo wstępu do kontrolowanych placówek oraz wglądu do 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.  

Kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym 

jest ona przeprowadzana.  
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Starosta Mławski na początku każdego roku zatwierdza plan kontroli. Na 2021 rok 

zaplanowano 3 kontrole w łącznie 5 szkołach. Wszystkie zaplanowane kontrole zostały 

zrealizowane.  

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane do złożenia rocznego rozliczenia dotacji do 15 

stycznia następnego roku. Ze złożonych dokumentów wynika, że z otrzymanej dotacji dwie 

kontrolowane szkoły publiczne sfinansowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

kadry pedagogicznej szkoły, pracowników administracji i obsługi szkoły (304 916,49 zł), 

opłaty za wynajem pomieszczeń (156 172,76 zł), opłaty za media (19 071,53 zł), a także zakupy 

materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje, dzierżawę kserokopiarki, usługi 

(1 160 591,71 zł).  

Usługi stanowią rodzaj wydatków, na który przeznaczono najwięcej środków finansowych 

pochodzących z dotacji i związane są z organizacją procesu kształcenia oraz obsługą finansową 

szkół.   

  

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  

  

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Zamknął osiemnaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podziękował Członkom Komisji oraz 

zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

 

Przewodniczący Komisji  

                                                                                                                 Artur Kacprzak  

 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

18.03.2022 r.  


