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Prezydent Olsztyna na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 2020 poz. 256 ze zmianami) i art. 21 § 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019 r., poz. 900),
w związku z art. 60 pkt 1, art. 67 oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869) oraz art. 90 ust. 3 d
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2018, poz. 1457) określa do
zwrotu:
wysokość dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej
wydatków pochodzących z dotacji
w wysokości:

budżetu Miasta Olsztyna za 2014r.
zł na łączna kwotę

zł (słownie:
grosze) wraz

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanych
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie
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Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego - Prezydent Olsztyna w dniu 21 września 2018 r., wszczął z urzędu
postępowanie w sprawie prawidłowości wykorzystania środków publicznych pochodzących
z dotacji, otrzymanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty za 2014 r.
-2020 r. Prezydent Olsztyna wydał wobec Strony decyzję nr /2020

W dniu

określającą do zwrotu wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014r.
zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

w kwocie:

podatkowych naliczanych od 1 stycznia 2015 r.
Od powyższej decyzji Strona poprzez pełnomocnika złożyła odwołanie do
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

w

Olsztynie.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze rozstrzygnęło: uchylić decyzję, przekazując organowi pierwszej instancji do
ponownego rozpatrzenia.
Prezydent Olsztyna wydając obecną decyzję kierował się zaleceniami SKO,
.2020.

zawartymi w rozstrzygnięciu nr SKO.

Postępowanie powyższe wszczęte zostało w związku z audytem przeprowadzonym
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B

w zakresie prawidłowości

wykorzystania dotacji przyznanej między innymi przez Miasto Olsztyn w 2014 r. dla szkół
prowadzonych przez

.

Z analizy zebranego przez Izbę Administracji Skarbowej w

materiału

dowodowego wynika, iż strona w 2014 r. z otrzymanej dotacji sfinansowała wydatki, na
pokrycie których nie mogły być przeznaczone środki dotacji na szkoły w roku 2014, są to
wydatki na:
-

wynagrodzenie
generalnego w kwocie:

-

za prowadzenie szkoły jako dyrektora
złotych,

reklamę i promocję szkół w kwocie:

złotych.

Łączna kwota wydatków które nie mogą być pokryte z dotacji budżetu Miasta
Olsztyna za rok 2014 wynosi:

złotych.

Odnosząc się do poszczególnych wydatków, Prezydent Olsztyna wyjaśnia co
następuje:
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Pani

z tytułu prowadzenia szkół jako dyrektor generalny

pobrała wynagrodzenie w łącznej kwocie:

złotych.

Organ kontroli skarbowej stwierdził, iż:
-

osoba fizyczna prowadząca szkołę nie może sama siebie zatrudnić

w prowadzonej szkole ani zawrzeć ze sobą umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług na
rzecz szkoły, zatem nie otrzymuje ona wynagrodzenia, co oznacza, że środki finansowe, które
przyznała sobie z tytułu wykonywania w/w usług, nie mogą być
uznane za wydatki bieżące, dopuszczenie możliwości wynagradzania ze środków dotacji
organu prowadzącego szkołę z tytułu świadczenia usług na rzecz szkoły stałoby
w sprzeczności z celem wprowadzania przez ustawodawcę w art. 90 ust. 3 d przepisu
określającego

przeznaczenie

dotacji

i

konieczność

rozliczenia

prawidłowości jej

wykorzystania, gdyż w takiej sytuacji organ prowadzący szkołę mógłby zatrzymywać całość
dotacji, która nie została wykorzystana na wydatki bieżące szkoły związane z kształceniem,
wychowaniem i opieką, jako wynagrodzenie za świadczone usługi na rzecz szkoły.
Prezydent Olsztyna wskazuje, iż w roku 2014, Pani
wystawiła wewnętrzne noty księgowe z tytułu „wynagrodzenia za prowadzenie szkoły jako
dyrektora generalnego” w 27 miastach w Polsce na łączną kwotę:
(w tym z dotacji z Miasta Olsztyna:

złotych

zł). W tym miejscu, Prezydent Olsztyna

zauważa, iż kwoty te były różne w danych miastach. Prezydent Olsztyna nie kwestionuje co
do zasady możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora ze środków dotacji, wątpliwość
Prezydenta Olsztyna budzi jednak fakt wysokości tego wynagrodzenia. Jak wskazano wyżej,
wynagrodzenie to stanowiło w 2014r. kwotę:
z Miasta Olsztyna:

złotych (w tym z dotacji

zł). W ocenie Prezydenta Olsztyna, przyjmując nawet, iż

wynagrodzenie to było wypłacane w pozostałych miastach w Polsce, w których były szkoły
budzi ono zasadniczą wątpliwość. Według

prowadzone przez

organu dotującego nie odpowiada ono w żadnym wypadku nakładowi pracy. Prezydent
Olsztyna wskazuje, iż wynagrodzenie należy się za faktycznie wykonaną pracę, uzasadnioną
jej nakładem, ilością i jakością wykonanych zadań. Trudno w tym miejscu wskazać, iż Pani
będąc jednocześnie dyrektorem generalnym w szkołach na
terenie 27 miast w Polsce wykonywała to zadanie faktycznie. W ocenie Prezydenta Olsztyna
intencją wystawiania not księgowych z tytułu „wynagrodzenia za prowadzenie szkoły jako
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„dyrektora generalnego” było zatrzymanie przez organ prowadzący szkoły całości dotacji,
która nie została wykorzystana na wydatki bieżące szkół związane z kształceniem,
wychowaniem i opieką.
Według ewidencji wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Olsztyna w 2014 r., Pani
wykazywała wydatki na reklamę i promocję w łącznej kwocie:
złotych.
Prezydent Olsztyna wskazuje, iż przedmiotowe wydatki nie służyły bieżącej
działalności

dydaktycznej,

wychowawczej

i

opiekuńczej

szkół.

Dotacje

zgodnie

z obowiązującym brzmieniem art. 90 ust. 3d mogły być wykorzystywane wyłącznie na
sfinansowanie wydatków bieżących szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej.
W opinii Prezydenta Olsztyna wydatki na reklamę mają na celu pozyskiwanie nowych
uczniów i nie pozostają w bezpośrednim związku z realizacją zadań w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki. Powyższe potwierdza liczne orzecznictwo sądowo — administracyjne,
między innymi:
- wyrok NSA z dnia 28-05-2014 r., II GSK 229/13 - sąd wskazał, iż „wydatki na
rekrutację w tym promocję i reklamę szkoły nie mogą wyć uznane za bieżące wydatki szkoły
określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty",
- wyrok WSA w Krakowie z dnia 12-12-2012 r., I SA/KR 1304/12 - są wskazał, iż
„rację mają przy tym organy administracyjne stwierdzające, iż dotacje można wydatkować
na cele ściśle związane z procesem kształcenia uczniów szkoły, a reklamowanie czy też
promowanie szkoły nie realizuje tych celów. Wobec powyższego kosztów rozpowszechniania
informacji o ofercie edukacyjnej mających charakter reklamy szkoły nie można zaliczyć do
bezpośrednio związanych z procesem kształcenia",
- wyrok WSA z dnia 19-02-2013 r., I SA/KR 1955/12 - sąd wskazał, iż „reklama,
marketing (w tym koszty dystrybucji ulotek), pozycjonowanie służą przede wszystkim
zwiększeniu rozpoznawalności przedsiębiorstwa wśród potencjalnych klientów i tym samym
zwiększeniu przychodów. Dostarczanie w ramach tych działań informacji o ofercie
edukacyjnej jest związane jedynie z informowaniem o przedmiocie prowadzonej działalności
gospodarczej, a nie z działalnością oświatową rozumianą jako proces kształcenia,
wychowania i opieki".
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Wobec powyższego Prezydent Olsztyna wskazuje, iż w ramach dotacji nie mogły być
sfinansowane wydatki na reklamę i promocję szkół w łącznej wysokości:

złotych.

Reasumując Prezydent Olsztyna stwierdza, iż dotację oświatową można wydatkować
na cele ściśle związane z procesem kształcenia a zakwestionowane wydatki w żaden sposób
nie realizują tych celów. Rola dotacji oświatowej nie polega bowiem na subsydiowaniu
wszelkiej działalności prowadzonej przez szkoły czy też pokrywaniu wszelkich jej wydatków,
lecz na przeznaczeniu na ściśle określone cele przedstawione w art. 90 ust. 3 d ustawy
o systemie oświaty. W tym miejscu Prezydent Olsztyna podkreśla, iż zgodnie z przepisami
ustawy o systemie oświaty przyznanie dotacji pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów,
którzy uczęszczają do szkół - w zakresie tym dotacja ma charakter podmiotowy, jednakże jej
wydatkowanie zostało ograniczone przez określenie celów, na jakie dotacja może być
wydatkowana. Cele na jakie uzyskane dotacje mogą być wydatkowane określa art. 90 ust. 3 d
ustawy o systemie oświaty. Stosownie do brzmienia powyższego artykułu dotacje mogły być
wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, które realizują zadania w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Prezydent Olsztyna raz
jeszcze podkreśla, iż rolą dotacji nie jest subsydiowanie wszelkiej działalności szkoły lub
placówki, czy też wsparcie podmiotu prowadzącego te placówki.

Wobec powyższego

przyjmuje się, iż dotacja posiada charakter mieszany, podmiotowo - celowy.
Odnosząc się do pisma z dnia

.2019 r. i podnoszonych kwestiach dotyczących,

materiału dowodowego stanowiącego podstawę wydania decyzji o zwrocie dotacji, organ
dotujący stoi na stanowisku, iż sprawozdanie z audytu oraz zebrany w toku postępowania
materiał dowodowy są wystarczające do wydania stosownej decyzji. Kontrola prowadzona
przez Prezydenta Olsztyna doprowadziłaby do tych samych wniosków, przedłużając
postępowanie.
Pełnomocnik strony w piśmie z dnia

.2020 r. (data wpływu do Urzędu:

.2020 r.) podnosi zarzut przedawnienia z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań z tytułu
zwrotu dotacji za 2014 r. Prezydent Olsztyna wskazuje, iż w myśl art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z kolei art. 252 ust.
1 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż dotacje udzielone z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do
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budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu
15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2. Odpowiednie
stosowanie art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, do obowiązku zwrotu nienależnie
pobranej dotacji skutkuje tym, że bieg terminu przedawnienia tego obowiązku rozpoczyna się
z końcem roku kalendarzowego, w którym upłynął przewidziany w art. 252 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych, termin zwrotu dotacji, tj. z końcem roku, w którym minęło 15 dni od
dnia stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie. W tym miejscu Prezydent Olsztyna wskazuje,
iż sprawozdanie z audytu Dyrektora Izby Administracji w B

, dotyczący

gospodarowania środkami publicznymi za 2014 rok, iż doręczony został pełnomocnikowi
strony w dniu 10 lipca 2019 r. W związku z powyższym, biorąc również pod uwagę wyrok
WSA w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt. I SA/Po 890/16 należy stwierdzić,
iż zarzut przedawnienia stawiany przez pełnomocnika jest niezasadny. W niniejszej sprawie
okoliczność wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, pobranej w 2014 r. została
stwierdzona w roku 2019 - w związku z powyższym należy stwierdzić, iż termin
przedawnienia zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem rozpoczynał swój
bieg w dniu 31 grudnia 2019 r., a upływa z dniem 31 grudnia 2024 r. W tym stanie prawnym,
Prezydent Olsztyna wskazuje, iż zarzut przedawnienia podniesiony przez pełnomocnika
strony należy uznać za chybiony.
Odnosząc się do orzeczenia SKO z dnia 30 marca 2020 r. nr SKO

.2020

przytoczyć należy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2020 r.
sygnatura akt I GSK 1768/19 w którym to sąd odniósł się do uznania w postępowania
dowodowym za wystarczający materiał zebrany w innym postępowaniu administracyjnemu
dotyczącym strony. Uznając, iż w administracyjnym postępowaniu wyjaśniającym nie ma
przeszkód do wykorzystania dowodów zgromadzonych w innym postępowaniu (tu: w ramach
audyty). Natomiast żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić,
jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy (art. 78 § 1 k.p.a.).
Warto jednak zauważyć, że wskazany przepis odwołuje się do okoliczności podlegającej
udowodnieniu, a więc tezy dowodowej, nie zaś do kategorii dowodów, które mają być
przeprowadzone.

Stronie

nie

przysługuje

bezwzględne

roszczenie

procesowe

o przeprowadzenie określonego dowodu. Ocena, czy przedmiotem dowodu jest okoliczność
mająca znaczenie dla sprawy, należy do uznania organu. W orzecznictwie ukształtował się
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pogląd, według którego organ powinien posługiwać się najmniej skomplikowanymi środkami
dowodowymi. Nie ma też obowiązku prowadzenia postępowania wyjaśniającego
w nieskończoność, w tym przeprowadzenia wszystkich dowodów wnioskowanych przez
stronę. Uwzględnienie żądania strony zależy od tego., czy wnioskowany dowód może
przyczynić się do dokładniejszego wyjaśnienia sprawy, a nie powoduje jedynie przedłużenie
postępowania czy zwiększenie kosztów postępowania. Rozpoznając wniosek dowodowy
strony organ powinien przede wszystkim rozważyć czy poprzez odmowę przeprowadzenia
wnioskowanego dowodu nie dojdzie do naruszenia jednej z fundamentalnych zasady
.

♦

♦

prawnych - zasady prawdy materialnej.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący szkoły za zrealizowane
wydatki w łącznej kwocie:

złotych winny być zwrócone do budżetu Miasta

Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Prezydent Olsztyna wskazuje, iż odsetki powyższe liczone powinny być od dnia
1 stycznia 2015 r. - a więc z początkiem roku następującego po roku budżetowym,
którego dotyczy otrzymana dotacja.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,
wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA
Kwoty wynikające z powyższej decyzji wraz z odsetkami należy uiścić na rachunek bankowy dochodów budżetu
Miasta Olsztyna, nr rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105.

z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
fw<ci Kaliszuk

Zastępca Prezydenta

PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia
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. .2018
.2020-W
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Prezydent Olsztyna na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 2020 poz. 256 ze zmianami) i art. 21 § 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2017 poz. 201 t.j.),
w związku z art. 60 pkt 1, art. 67 oraz art. 252 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t.j) określa do zwrotu:
wysokość dotacji pobranej nienależnie na słuchaczy, którzy nie spełnili wymogu
określonego w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty za
zł (słownie:

rok 2015 w wysokości:

groszy),
wysokość dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej wydatków,
pochodzących
w wysokości

z

dotacji

z

budżetu

Miasta

zł (słownie:

), na którą składają się zawyżone wynagrodzenie

1

Olsztyna

za

rok

2015

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego - Prezydent Olsztyna w dniu 21 września 2018 r., wszczął z urzędu
postępowanie w sprawie prawidłowości wykorzystania środków publicznych pochodzących
z dotacji, otrzymanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty za rok 2015.
W dniu

2018 r. Prezydent Olsztyna wydał wobec Strony decyzję nr /2018 r.

określającą do zwrotu wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2015
w kwocie:

złotych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych oraz wysokość dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2015
w kwocie

złotych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych.
Od powyższej decyzji Strona poprzez pełnomocnika złożyła odwołanie do
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

w

Olsztynie.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze rozstrzygnęło: uchylić decyzję, przekazując organowi pierwszej instancji do
ponownego rozpatrzenia.
Prezydent Olsztyna wydał kolejną decyzję nr

/2019 z dnia

zaleceniami SKO, zawartymi w rozstrzygnięciu: SKO.

.

2019 r. kierując się

.2018 oraz SKO.

.

.2018.

Od powyższej decyzji Strona poprzez pełnomocnika złożyła odwołanie do
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

w

Olsztynie.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze rozstrzygnęło: uchylić decyzję, przekazując organowi pierwszej instancji do
ponownego rozpatrzenia.
Prezydent Olsztyna wydał kolejną decyzję nr

/2019 z dnia

zaleceniami SKO, zawartymi w rozstrzygnięciu: SKO.

.2019 r. kierując się

.2019 oraz SKO.

.2018.

Prezydent Olsztyna wydając obecną decyzję kierował się zaleceniami SKO, zawartymi
w rozstrzygnięciu: SKO.

.2019 z dnia

.2020 r.

Podstawą wydania decyzji było sprawozdanie z audytu oraz dokumenty uzyskane
w trakcie czynności audytowych przez pracowników Izby Administracji Skarbowej. W opinii
Prezydenta Olsztyna audyt, dokumenty uzyskane w trakcie audytu oraz jego wyniki
pozwalają na wydanie decyzji administracyjnej w niniejszej sprawie.
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Audyt został przeprowadzony w Liceum

w Olsztynie -

liceum trzyletnie, którego Strona była w roku 2015 organem prowadzącym.
Pani

wykazywała liczbę uczniów ogółem: 350, w tym

w oddziałach prowadzonych w systemie stacjonarnym: 40, w systemie zaocznym: 310.
Prezydent Olsztyna wskazuje, iż przepis art. 90 pkt 3 ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. w brzmieniu obowiązującym w roku 2015 stanowi, iż dotacje dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia
uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.
Obecnie art. 90 uchylony został przez art. 80 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
(Dz. U. 2017 poz. 2203) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 1 stycznia 2018 r.
W obowiązującej w dniu wydania powyższej decyzji, ustawie z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych - art. 26 ust. 2 stanowi iż, niepubliczne szkoły, w których
nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego
ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym
miesiącu dotację.
W ocenie Prezydenta Olsztyna powyższą sprawę należy rozpatrywać na podstawie
przepisów obowiązujących w okresie, którego dotyczył audyt - czyli 2015 r.
Jednakże stwierdza się, iż zarówno art. 90 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, jak i art. 26 ust. 2
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazują, iż dotacja uzależniona jest od
frekwencji ucznia uczestniczącego w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych - frekwencję
tę ustawodawca w każdej z w/w ustaw określił na 50%.
W związku z powyższym, audytorzy w trakcie audytu w pierwszej kolejności oceniali
prawidłowość wykazania liczby uczniów, którzy uczestniczyli, w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
Z zebranego materiału dowodowego wynika liczba słuchaczy/uczniów, którzy uczestniczyli,
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych okresach
sprawozdawczych 2015 r. Według danych wykazanych przez Panią
rozliczenia otrzymanej części dotacji za poszczególne miesiące 2015 r. - liczba
uczniów szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, którzy uczestniczyli, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w miesiącu sprawozdawczym, według Pani

oraz według zebranego

materiału dowodowego w trakcie kontroli przedstawia się następująco:
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Dość uczniów wykazanych w przez
stronę do rozliczenia otrzymanej
dotacji
System System
stacjon. (zaoczny

Miesiąc
12015 r.

Liczba uczniów
ogółem, w tym:
1

268

29
28

4
248
240

266

27

239

268

28

268
266

27
27
27
27
0
0
0
0

240
241

2
277

Istyczeń
marzec
kwiecień
czerwiec
jlipiec
(sierpień
wrzesień
październik
|listopad
Igrudzień

255
252
240
243
244

243
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Rzeczywista ilość uczniów na
podstawie frekwencji
System System
Liczba
stacjon. zaoczny
uczniów
ogółem,
w tym:
7
5
6
228
29
257
263
235
28

239

264
267
264

228

260
254

225

251

240
243
244
243

233
236
237
238

Na podstawie Księgi słuchaczy

Różnica (zawyżenie ilości wykazanych
uczniów)
Liczba
uczniów
ogółem, w
tym:_____

System
stacjon.

8
20

237

28

239

1

27
27
27
27
0
0
0
0

237
233
227
224
233
236
237
238

4
6
1
1
7
7
7

10
20

9
0
0
0
0
0

5

27

System
(zaoczny

2

5
2
1
4

0
0
0
0
0
0
0

5

6
1

1
7
7
7
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w Olsztynie, dzienników zajęć

oraz
rozliczeń otrzymanych części dotacji za poszczególne miesiące 2015 r. zweryfikowano liczbę
uczniów, którzy uczestniczyli, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w miesiącu sprawozdawczym. W rozliczeniu otrzymanej dotacji za październik 2015 r. Pani
wykazała liczbę uczniów ogółem 243, natomiast z wykazu
imiennego przekazanego do Urzędu Miasta Olsztyna wynika, iż liczba uczniów wynosiła 242
osoby. Ponadto pismem z dnia 05.10.2015 r. znak: L.dz. 60/15 Pani
poinformowała Urząd Miasta Olsztyna Wydział Edukacji, iż dodano do systemu
ODPN (Obsługa Dotacji Placówek Niepublicznych) jedną uczennicę, której danych system
nie chciał przyjąć informując, iż jest ona wpisana do innej placówki: (
r. w Olsztynie, PESEL:

ur.
ul.

,

, zam. 10-

Olsztyn,

). Wobec powyższego do wykazania prawidłowej ilości uczniów

uwzględniono 243 osoby. W rozliczeniu otrzymanej dotacji za listopad 2015 Pani
wykazała liczbę uczniów ogółem 244, natomiast z wykazu imiennego
przekazanego do Urzędu Miasta Olsztyna wynika, iż liczba uczniów wynosiła 242 osoby.
Ponadto pismem z dnia 07.12.2015 r. znak: L.dz. 68/2015 Pani
poinformowała Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Edukacji, iż dodano do systemu ODPN
(Obsługa Dotacji Placówek Niepublicznych) dwie uczennice, których danych system nie
chciał przyjąć informując, iż są one wpisane do innej placówki (
r. w Olsztynie, PESEL:
oraz

, zam. 10w Olsztynie,

, ur.

4

, ur.
Olsztyn, ul.
)•

Wobec powyższego do wykazania prawidłowej liczby uczniów uwzględniono 244 osoby.
Rozliczenie otrzymanej dotacji na podstawie liczby uczniów, którzy uczestniczyli, w co
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach
sprawozdawczych 2015 r. przedstawiono poniżej:

Miesiąc 2015 r.

1

Ilość uczniów wykazana orzez
i rozliczona Drzez Urząd
________Miasta Olsztyn
Suma
Svsfpm
Svsfp.m
wartości
stacjon.
zaoczny
dotacji
4
2
3

Ilość uczniów ustalona z akt
sprawy

Różnica (zawyżenie ilości
wykazanych uczniów)

Svste.m
stacjon.

Suma
wartości
dotacji

System

System

zaoczny

stacjon.

zaoczny

Suma
wartości
dotacji

5

6

7

8

9

10

System

Stawka dotacji
styczeń
Wartość dotacji
luty
Wartość dotacji
marzec
[Wartość dotacji
kwiecień
Wartość dotacji
maj
[Wartość dotacji
czerwiec
Wartość dotacji
lipiec
Wartość dotacji
sierpień
[Wartość dotacji
wrzesień
Wartość dotacji
październik
Wartość dotacji
listopad
Wartość dotacji
grudzień
[Wartość dotacji
RAZEM

Kserokopie dzienników zajęć włączono do akt, który w całości stanowi materiał
dowodowy.
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i rozliczona

Wartość dotacji wynikająca z liczby uczniów wykazanych przez

zł, natomiast wartość dotacji

przez Urząd Miasta Olsztyna stanowi kwotę ogólną

wynikająca z ilości uczniów ustalonej z zebranego materiału dowodowego stanowi kwotę
zł.
zł

W związku z powyższym należy stwierdzić, że kwota dotacji w wysokości

(wynikająca z zawyżenia, będącej podstawą jej naliczenia, liczby uczniów uczęszczających
do szkoły) - została pobrana nienależnie i na podstawie art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych powinna zostać zwrócona.
Z rozstrzygnięcia SKO.

.

.2018 wynika, iż kwestia ta dla organu drugiej instancji

nie jest kwestią sporną i organ ten podziela pogląd Prezydenta Olsztyna w tej sprawie.
Audytujący z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie ustalili, iż audytowana
złotych na Liceum

w 2015 r. otrzymała dotację w wysokości:

. W wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji za rok 2015 - Urząd Miasta
Olsztyna przedstawił rozliczenie dotacji, z którego wynikają następujące dane:
złotych,

- kwota należna do wypłaty w 2015 r. w wysokości:
złotych,

- kwota wypłacona w 2014 r. w wysokości:
złotych.

- kwota do wypłaty w wysokości:

przedłożyła składane do Urzędu Miasta Olsztyna za

Pani

2015 r. rozliczenia otrzymanej części dotacji za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia
" w Olsztynie, wykazując w nich

2015 r. dla
następujące dane:

Dane wykazane w rozliczeniu części dotacji
Miesiąc 2015 r.

1

Data złożenia
rozliczenia

2

Ogółem liczba uczniów, w tym:

Informacja o otrzymanych kwotach dotacji

kształcących kształcących się
otrzymana w
otrzymana za
miesiącu
rok bieżący
się w systemie w systemie
stacjonarnym
sprawozdawczym narastająco
zaocznym
1

4

5

|styczeń

My
marzec
ucwiecień

czerwiec
[sierpień
wrzesień
|listopad
grudzień

6

6

7

wydatkowana
narastająco
8

Jak wynika z dat wpływu do Urzędu Miasta Olsztyna widocznych na kopiach rozliczeń,
rozliczenia te zostały złożone w ustawowym terminie.
Ponadto Pani

złożyła:

półroczne rozliczenie przekazanej dotacji w 2015 r. dla
w Olsztynie w dniu

.2015 r.,

- roczne rozliczenie przekazanej dotacji w 2015 r. dla
w Olsztynie w dniu

.2016 r, w których wykazała następujące dane:

Wyszczególnienie

Rozliczenie
półroczne

Rozliczenie roczne

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem (bez kwoty dotacji otrzymanej w
_____________ ramach rozliczenia za rok poprzedni ):_____________

1
2
3
4
5

Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na poszczególne grupy wydatków finansowane w ramach otrzymanej dotacji):
Wysokość poniesionych wydatków w ramach
Rodzaje wydatków finansowane w ramach otrzymanej dotacji
otrzymanej dotacji
Wynagrodzenie pracowników oraz składki na ubezpieczenie
_____________ społeczne i Fundusz Pracy_____________
Czynsz za dzierżawę lub najem pomieszczeń
w tym: będących własnością Miasta Olsztyn
Opłaty za: gaz, energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki,
__________________ wywóz nieczystości___________________
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup wyposażenia, materiałów innych niż pomoce dydaktyczne
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Inne wydatki
Ogółem:
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem:

Audytujący z Izby Administracji Skarbowej, w

r. przesłuchali

w charakterze strony. Przesłuchiwana została uprzedzona o

Panią

odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego.
Na pytanie kontrolujących (pytanie nr 2): Czy posiada Pani ewidencję służącą do
rozliczania dotacji oświatowej? - audytowana wskazała, iż, „nie posiada ewidencji typowo do
rozliczania dotacji”.
Na zadane pytanie (pytanie nr 3): Czy przedłożyła Pani do audytu wszystkie posiadane
dokumenty służące do rozliczania dotacji za 2014 r. oraz poszczególne miesiące 2014 r.?
audytowana udzieliła odpowiedzi, że „tak”.
Kontrolujący pytali na podstawie jakich dokumentów dokonywała Pani rozliczenia
otrzymanej dotacji w poszczególnych miesiącach 2014 r. (pytanie nr 5). W odpowiedzi
audytowana wskazała, iż na podstawie otrzymywanych faktur dokumentujących zakupy, listy
płac. Dokonuję takich wydatków, które mogę finansować środkami dotacji. Wszystkie
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wydatki zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostały pokryte
z dotacji”.
W czasie przesłuchania pytano (pytanie nr 6) - jeżeli podatkowa księga przychodów
i rozchodów była ewidencją służącą do rozliczania dotacji to z czego wynikają różnice
pomiędzy ewidencją a kwotami wykazanymi w comiesięcznym oraz rocznym rozliczeniu?
odpowiedziała, iż „różnica to zysk jej firmy, a od różnicy

Pani
płaci podatek”.

W czasie przesłuchania (pytanie nr 15) zadano pytanie czy audytowana posiada
zawartą umowę o pracę? W odpowiedzi, Pani

wskazała, iż „nie

posiada żadnej umowy o pracę”.
2017 r. złożyła oświadczenie, z którego wynika,

Ponadto audytowana w dniu

iż w rozliczeniu rocznym za okres 2015 r. przekazanych dotacji w pozycji „inne
zł, na które składają się wszystkie dowody księgowe

wydatki” ujęła kwotę

ujęte w rozliczeniu dotacji, a pozostałą różnicę potraktowała jako swój dochód
z prowadzonej działalności.
Do protokołu przesłuchania w dniu

zeznała, iż jako

.2017 r. Pani

w Olsztynie pracuje na podstawie

właścicielka Liceum

.2013 r. Zgodnie z oświadczeniem oraz

oświadczenia o wykonywanej pracy od

zakresem obowiązków Strona ustaliła średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości
zł premii. Wyjaśniła, iż w 2013 r. podpisała z Panią

zł i

umowę o pracę na czas nieokreślony. Podczas przesłuchania przedstawiła
2013 r., umowę o pracę na czas

oświadczenie o wykonywanej pracy z dnia
nieokreślony z

.2013 r. oraz zakres obowiązków na stanowisku dyrektora - właściciela

2000 r. w poprzednim przesłuchaniu z dnia
z
15 twierdziła, że nie posiadała umowy o pracę.

2017 r. audytowana w pytaniu

Z dokumentacji wynika, iż wynagrodzenie Pani

wynosiło

w okresie objętym decyzją z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Liceum
w wysokości

00 zł.

Do zakresu obowiązków ciążących na Pani

należało cyt. „

- zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki,

8

- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
administracyjnej,
- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
pedagogicznego,
- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczo - profilaktycznych, przeprowadzania
egzaminów i zadań statutowych,
- wykorzystanie środków finansowych, organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej
i gospodarnej szkoły,
- dyrektor, właściciel dysponuje środkami pieniężnymi,
- zatrudnia pracowników szkoły,
- kontaktuje się ze słuchaczami”.
Prezydent Olsztyna odnosząc się do zebranego materiału dowodowego przyjmuje do
wiadomości dokumenty: umowę o pracę z dnia 30 grudnia 2013 r., zakres obowiązków Pani
oraz oświadczenie strony z dnia 22 grudnia 2013 r. - jednakże
w świetle decyzji z 15 listopada 2018 r. znak SKO.

.2018 z której jasno wynika, iż

dokumenty przedłożone do postępowania administracyjnego zakończonego decyzją nr 1/2018
z dnia 12 września 2018 r. są niewiarygodne. Zatem organ dotujący wziął pod rozwagę
powyższą decyzję i również nie dał wiary przedłożonym dokumentom.
Na tak wyrażone stanowisko Prezydenta Olsztyna wpływ mają:
- przesłuchanie strony pod odpowiedzialnością kamą z dnia 12 kwietnia 2017 r., w którym
strona wskazała (pytanie 15), że nie posiada żadnej umowy o pracę, jako właściciel szkoły.
W trakcie tego przesłuchania (pytanie nr 11) strona wskazała, iż środki przekazane na
(rachunek bankowy strony)

rachunek bankowy:

traktowane były, jako zysk z prowadzonej przez stronę działalności,
- przesłuchanie z dnia

.2017 r. w którym strona odpowiadając na pytania audytujących

przywołuje te same dokumenty, którym SKO nie dało wiary.
W tym stanie faktycznym (tym bardziej, iż protokół przesłuchania strony został sporządzony
po uprzedzeniu audytowanej o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego)
Prezydent Olsztyna nie daje wiary dowodom w postaci: umowy o pracę, zakresu obowiązków
Pani

oraz oświadczenia strony z dnia

2013 r.,

Prezydent Olsztyna wskazuje, iż w jego opinii zakres obowiązków Pani
, jako dyrektora szkoły nie uzasadnia wynagrodzenia, które według przedstawionych
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dokumentów pobierała. Według organu dotującego nie odpowiada ono w żadnym wypadku
nakładowi pracy. Prezydent Olsztyna wskazuje, iż wynagrodzenie należy się za faktycznie
wykonaną pracę, uzasadnioną jej nakładem, ilością i jakością wykonanych zadań. Tym
bardziej wątpliwości budzi premia, która jest wypłacana comiesięcznie Stronie (nie ma
żadnych warunków, które należy spełnić, aby otrzymać premię). Według Prezydenta Olsztyna
ustalone wynagrodzenie, jako dyrektora ma na celu zatrzymanie przez organ prowadzący
szkoły całości dotacji, która nie została wykorzystana na wydatki bieżące szkół, związane
z kształceniem, wychowaniem i opieką.
W

trakcie

audytu,

analiza

wyciągów

z

rachunku

bankowego

wykazała, że Pani
o nr
na prywatne rachunki bankowe o numerach
przelała w 2015 roku łącznie
zł oraz dokonała wpłaty własnej na konto szkoły w kwocie

kwotę

co daje kwotę przychodu

zł,

zł.

Z oświadczenia złożonego przez stronę (karta 88) dołączonego sprawozdania z audytu wynika
cyt.: „ Oświadczam ę w rozliczeniu rocznym za 2015 rok przekazanych dotacji w pozycji 7
(inne wydatki) ujęłam kwotę

zł (...) , na które składają się wszystkie dowody

księgowe ujęte do rozliczenia dotacji a pozostałą różnice potraktowałam jako mój dochód
Z prowadzonej działalności”.
Dokonanie tych operacji bankowych potwierdzają w aktach sprawy (audyt) karta od 175 do
214 wyciągi z rachunku bankowego, z którego Strona przelewała środki pochodzące z dotacji
na swoje prywatne konta. Powyższa dokumentacja była dołączona do uchylonej decyzji nr
4/2019 dnia

-2019 r.

Ponadto rozliczenie kwot dotacji, jako własnego przychodu Audytowanej ma
odzwierciedlenie w przedłożonych do audytu wydrukach informacji miesięcznych
o zaliczkach na podatek dochodowy, według stawki 19 % PIT - 5 L za poszczególne miesiące
2015 r.
Wobec braku ewidencji dla celów rozliczenia dotacji oraz oświadczenia
audytowanej, że przedłożyła do audytu wszystkie posiadane dokumenty źródłowe,
audytujący dokonali na ich podstawie zestawienia wydatków, które mogły być zgodnie
z obowiązującymi przepisami w roku 2015 rozliczone środkami dotacji.
W rozliczeniu tym uwzględniono:
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- rodzaj wydatku określony w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty stanowiący, że dotacje

przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
W stanie prawnym obowiązującym w roku 2015 dotacje mogły być wykorzystane wyłącznie
na:
1) pokrycie wydatków bieżących, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele
działalności, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli
odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły,
2) zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu
w szkołach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej
wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości,
w momencie oddania do używania,
- moment poniesienia wydatku określony w art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych stanowi, że wykorzystanie dotacji następuje w szczególności
przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielana, albo w przypadku
gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie
następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach,
- audytujący Izby Administracji Skarbowej uwzględnili wydatki poniesione, tj. zapłacone
w 2015 r., a dotyczące 2014 r.
Audytujący w zestawieniu wydatków, które mogą być w myśl w/w przepisów prawa
rozliczone środkami dotacji, dokonali ich podziału na rodzaje wydatków:

1) Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy:
Audytowana ponosiła wydatki związane z wynagrodzeniem:
- nauczycieli, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia,
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- dwóch osób zatrudnionych na umowy o pracę: Pani

zatrudnionej na

stanowisku Dyrektora Szkoły i Pani

-

zatrudnionej na

stanowisku pracownika administracyjnego,
- trzech osób na podstawie umów zlecenia (panie sprzątające - Pani
oraz Pana

i Pani

- wprowadzającego dane do

systemu).
Na podstawie wyciągów z rachunku bankowego o nr

,

ustalono, że Audytowana dokonywała przelewów wynagrodzenia na rzecz nauczycieli na
podstawie wystawianych przez nich comiesięcznych rachunków.
Audytowana jako właścicielka szkoły nie była zatrudniona w szkole na podstawie żadnej
umowy, co zeznała do protokołu przesłuchania z 12.04.2017 r.
Podobne stanowisko zawarto w orzeczeniu SKO.

.2018.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 d pkt 1 ustawy o systemie oświaty (obowiązującym w roku 2015)
dotacje mogły być wykorzystywane między innymi na wynagrodzenie osoby fizycznej
prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę,
jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi
zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.
W przypadku Audytowanej warunek powyższy nie został spełniony. Zatem wynagrodzenie
wraz z pochodnymi (składkami ZUS, podatkiem) nie może podlegać rozliczeniu środkami
dotacji, w łącznej kwocie:

złotych.

2) Najem pomieszczeń;
Liceum
wynajmowanych od

świadczyło usługi edukacyjne w pomieszczeniach
w Olsztynie na podstawie umowy najmu z dnia 2

września 2013 r. Audytujący jak i Prezydent Olsztyna nie ma zastrzeżeń co do wydatków
dotyczących najmu w/w pomieszczeń.

3) Inne wydatki.
W tym rodzaju wydatków mieszczą się i zostały rozliczone m.in.:
-

usługi telekomunikacyjne,

-

zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych,

-

zakup dzienników lekcyjnych,

-

zakup pomocy naukowych (atlasów) i nagród dla najlepszych uczniów,

-

zakup środków czystości,
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-

zakup paliwa.
Ze sporządzonego na podstawie przedłożonych dokumentów (faktury, listy wypłat

wynagrodzeń, przelewy bankowe) zestawienia poniesionych wydatków, które podlegały
rozliczeniu środkami dotacji wynika, iż Audytowana z otrzymanych środków dotacji
wydatkowała niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 r. łącznie kwotę
wynagrodzenie

zł (w tym

zł).

Wskazać należy, iż strona błędnie wykazała w jednym dziale zatytułowanym „inne wydatki”
zarówno „swoje zarobki” - „dochód z działalności”.
Zgodnie z treścią przepisu art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym w 2015 r. - dotacje przeznaczane są wyłącznie na realizację zadań szkół
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być
wykorzystywane wyłączne na pokrycie wydatków bieżących szkoły.
W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykorzystywanie dotacji na cele nie
zmierzające bezpośrednio do realizacji zadań szkół w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, a wynikające jedynie z samego faktu funkcjonowania szkół.
W opinii Prezydenta Olsztyna wydatki te nie mogą być finansowane z otrzymanej dotacji.
Prezydent Olsztyna stwierdza, że dotacja ma służyć subwencjonowaniu szkoły,
realizującej cel wskazany w art. 90 ustawy o systemie oświaty, nie zaś podmiotu
prowadzącego szkołę. Podmiot prowadzący szkołę, podejmujący działalność z własnej
inicjatywy, będący jak w niniejszej sprawie podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą, a więc nastawionym na osiągnięcie ekonomicznego zysku musi się liczyć
z kosztami prowadzonej działalności gospodarczej jak każdy inny przedsiębiorca - nie może
przerzucać ich na koszt organu dotującego.
Reasumując Prezydent Olsztyna wskazuje, iż dotację oświatową można wydatkować
na cele ściśle związane z procesem kształcenia, a zakwestionowane wydatki w żaden sposób
nie realizują tych celów. Rola dotacji oświatowej nie polega bowiem na subsydiowaniu
wszelkiej działalności prowadzonej przez szkoły czy też pokrywania wszelkich jej wydatków,
tylko zaś na ściśle określone cele przedstawione w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.
W tym miejscu Prezydent Olsztyna podkreśla, iż zgodnie z przepisami ustawy o systemie
oświaty przyznanie dotacji pozostaje w ścisłym związku z liczbą uczniów, którzy uczęszczają
do szkół - w zakresie tym dotacja ma charakter podmiotowy, jednakże jej wydatkowanie
zostało ograniczone przez określenie celów, na jakie dotacja może być wydatkowana. Cele,
na jakie uzyskane dotacje mogą być wydatkowane określa art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie
oświaty. Stosownie do brzmienia powyższego artykułu w roku 2015 dotacje mogły być
13

I
1I

przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, zaś wykorzystać je można było
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
Wobec powyższego przyjmuje się, iż dotacja posiada charakter mieszany,
!

podmiotowo-celowy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust -1 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, środki finansowe wydatkowane przez organ prowadzący szkoły za zrealizowane
wydatki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie:

złotych za rok

2015 winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości

i

określonej jak dla zaległości podatkowych.
Zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe
pobrane w nadmiernej wysokości w kwocie:

złotych za rok 2015 winny być

zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie, wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Prezydenta
Olsztyna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania - decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
i

INFORMACJA
Kwoty wynikające z powyższej decyzji wraz z odsetkami należy uiścić na rachunek bankowy
dochodów budżetu Miasta Olsztyna, nr rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105
zup. PREZYDENTA OLSZTYNA
Zastępca Prezydenta
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PREZYDENT OLSZTYNA
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Olsztyn, dnia...... 11.2020 r.
Znak sprawy: E.
Nr dokumentu: 11

2.2020
.11.2020-W
Pani
D
ul.
10-

P
Olsztyn

DECYZJA nr /2020

Prezydent Olsztyna na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.) i art. 21 § 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1325),
w związku z art. 60 pkt 1, art. 67 oraz art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), określa do zwrotu:
- wysokość dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymanej z dotacji budżetu
Miasta Olsztyna za rok 2016r., w kwocie
zł (słownie:
/100), dotyczącą wydatków poniesioną na:
premie uznaniowe wypłacane w 2016 r. pracownikom Przedszkola
., wypłatę
w Olsztynie prowadzonym przez Panią D
dodatków za wysługę lat sześciu pracownikom przedszkola, wypłatę wynagrodzenia z tytułu
realizacji umów o dzieło zawartych z Paniami A
, M
M , G
B
, zapłatę za zajęcia taneczne
i Panem T
Ł
realizowane przez Fundację
w Olsztynie.
Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z
podlegają
zwrotowi
do
budżetu
Miasta
Olsztyna
wraz
przeznaczeniem,
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art. 252 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869
z późn.zm.).

PI. Jana Pawła I11,10-101 Olsztyn
kancelaria.ogolna@olsztyn.eu

3 89 527 31 11
7 +48 89 53515 58

www.olsztyn.eu
www.bip.olsztyn.eu
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ISO 9001
Nr CSJ/733/2015

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
Prezydent Olsztyna zawiadomieniem z dnia 21.08.2020 r.
administracyjnego
, data doręczenia 31.08.2020 r.) wszczął z urzędu postępowanie
(nr dokumentu:
administracyjne w sprawie zwrotu dotacji otrzymanej zgodnie z zasadami określonymi w art.
90 ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) za 2016 r., wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie
wydatków poniesionych przez Panią D
prowadzącą Przedszkole
przy ul.
w Olsztynie, na sfinansowanie
wydatków poniesionych na premie uznaniowe wypłacane w 2016 r. pracownikom
wypłatę dodatków za wysługę lat sześciu pracownikom przedszkola,
Przedszkola
zapłatę za realizację umów o dzieło zawartych z Paniami A
i Panem T
, zapłatę za zajęcia taneczne
,G
B
M
w Olsztynie w Przedszkolu
realizowane przez Fundację
w Olsztynie.
Podstawą wydania niniejszej decyzji były ustalenia kontroli okresowej
.2020 r. do
.2020r., przez pracowników Urzędu
przeprowadzonej w terminie od
Miasta Olsztyna, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji za 2016 r. udzielonej
z budżetu Miasta Olsztyna na rzecz prowadzonego przez Panią
(zwane dalej Przedszkolem).
Przedszkola
Ustalenia kontroli okresowej zostały zawarte w dokumentacji kontrolnej w postaci
protokołu kontroli wraz z załącznikami, oraz w dokumentacji dotyczącej rozpatrzenia
zastrzeżeń, wniesionych przez Osobę prowadzącą Przedszkole, do protokołu kontroli.
Zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały wniesione przez Osobę prowadzącą Przedszkole
.2020 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zespół kontrolujący
z zachowaniem terminu, w dniu
2020 r. (nr dokumentu
Przedszkole, przedstawił swoje stanowisko w piśmie z dnia
07.2020-W).
W ocenie Prezydenta dokumentacja, o której mowa powyżej zawiera wyczerpujące
informacje, potwierdzone dowodami, umożliwiające wydanie decyzji administracyjnej
w niniejszej sprawie.
Postanowieniem z dnia
.2020r., nr dokumentu:
08.2020.-W, (doręczone
.2020r.), Strona została poinformowana o włączeniu do postępowania, materiału
dnia
dowodowego.
Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Prezydenta Olsztyna znak: E.
23/01 z dnia
2001r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ustalono,
że kontrolowane Przedszkole ujęte jest w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta
Olsztyna pod numerem
(zaświadczenie E.
). W 2016 r. Osobą prowadzącą
2

Przedszkole była Pani D
, ul.
, 10 Olsztyn.
Zaświadczeniem o zmianie wpisu do ewidencji szkól i placówek niepublicznych Miasta
Olsztyn pod nr
, dotyczącym Przedszkola
, w dniu
.201 Or. dokonano zmiany w dziale „Osoba prowadząca szkołę lub placówkę,
dotychczasowy zapis zmieniono na: D
10Olsztyn,
ul. Sło
.
W 2016 r. Przedszkole otrzymało w ramach dotacji z budżetu Miasta Olsztyna środki
finansowe w kwocie
zł oraz środki finansowe w kwocie
zł jako różnicę
wynikającą z rozliczenia dotacji za rok 2015. Powyższe środki finansowe zostały przekazane
na rachunek bankowy Przedszkola prowadzony w Banku
o numerze
. Kwoty powyższe zostały wykorzystane całości.
Kwoty dotacji udzielonej w 2016 r. zostały przekazane
w następujących terminach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.02.2016 r.02.03.2016 r. 14.03.2016 r. 12.04.2016 r. 12.05.2016 r.10.06.2016 r.12.07.2016 r. 11.08.2016 r.12.09.2016 r. 12.09.2016 r. 22.09.2016 r. 29.09.2016 r. 13.10.2016 r.14.11.2016 r.13.12.2016 r.-

przez Organ dotujący

zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł.

Pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna w toku przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu,
stwierdzili następujące nieprawidłowości w zakresie wykorzystania przez Osobę prowadzącą
Przedszkole, środków publicznych otrzymanych w formie dotacji za 2016 r.:
W przedstawionym przez Stronę w toku kontroli, zestawieniu wydatków
1.
sfinansowanych z dotacji za 2016 r., w kategorii „Wydatki zrealizowane ze środków
pochodzących z dotacji na wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych”
wykazane zostały premie uznaniowe dla pracowników Przedszkola w wysokości
zł.

3

Szczegółowe wydatki z tytułu wypłaty premii uznaniowych pracownikom Przedszkola
w 2016 r. oraz ich wysokość przedstawia poniższa tabela:
Tabela Nr. Wysokość premii uznaniowych wypłaconych pracownikom Przedszkola w 2016 r.
Łp.

Imię i
Nazwisko

Wypłacone
premie
pracownikom
przedszkola
w poszczególnych miesiącach
III
I IV___| V
lYl
1 VII
I VIII

i

In

Forma
zatrudnienia
fX

| X

I XI

I XII

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi (pracownicy niepedagogiczni)
1

Umowa

2

o prace
Umowa

3

o pracę
Umowa

4

o pracę
Umowa

5

o prace
Umowa

6

o pracę
Umowa

7

o prace
Umowa
o prace

J
Nauczyciele (pracownicy pedagogiczni)
S

Umowa

9

o pracę
Umowa

10

o pracę
Umowa

11

o pracę
Umowa

12

o pracę
Umowa
o pracę

13

Umowa

14

o pracę
Umowa

15

o pracę
Umowa
o prace

Ogółem
Suma
wszystkich
wypłaconych premii I
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Przedszkola

Należy zauważyć, że w umowach o pracę ani w wewnętrznych regulacjach formalno
prawnych przedłożonych w toku kontroli, nie uregulowano zasad przyznawania pracownikom
jakichkolwiek premii. Osoba prowadząca Przedszkole, podczas prowadzonych czynności
kontrolnych, oświadczyła kontrolującym, że w 2016 r. w Przedszkolu nie obowiązywał
Regulamin wynagradzania pracowników Przedszkola. O innych wewnętrznych regulacjach
Osoba prowadząca Przedszkole nie wspominała.
W związku z powyższym, pismem z dnia
03.2020.2020 r. (nr dokumentu:
W), zespół kontrolujący wystąpił do Osoby prowadzącej Przedszkole o wyjaśnienie, na jakich
zasadach w 2016 r. wypłacano premie uznaniowe pracownikom Przedszkola i przedłożenie
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii tych dokumentów.
4

W piśmie z dnia
wyjaśniła, że pracownicy
2020 r. Pani D
Przedszkola otrzymywali premie uznaniowe za zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Ponadto wskazała, że tu cyt.: „w przypadku premii uznaniowej, traktowanej jako forma
nagrody, pracodawca nie ma obowiązku określać warunków jej uzyskania ponieważ nabiera
ona charakteru premii roszczeniowej, nie ma więc potrzeby tworzenia regulaminu jego
przyznawania!'. Do powyższych wyjaśnień Pani D
załączyła
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie 12 dokumentów zatytułowanych
„WNIOSEK PREMIOWY PREMIA UZNANIOWA PRACOWNIKÓW Pedagogicznych
i niepedagogicznych” sporządzanych w kolejnych miesiącach 2016 r., stanowiących
wyłącznie zestawienie kwot premii wypłacanych poszczególnym pracownikom
pedagogicznym i niepedagogicznym Przedszkola. Pomimo pisemnego wezwania nie
dołączono żadnych dokumentów regulujących zasady wypłacania premii uznaniowych
pracownikom Przedszkola. Na tym etapie żadne inne dokumenty regulujące zapisy wypłaty
premii pracownikom Przedszkola nie zostały przedstawione.
Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego, zespół kontrolujący uznał, że
przedłożone dokumenty oraz ustne oświadczenie, Osoby prowadzącej Przedszkole, złożone
w obecności pracowników zespołu kontrolującego, nie są wystarczające aby właściwie
i rzetelnie udokumentować wydatki poniesione w wypłatę premii dla pracowników
Przedszkola.
W dniu
.2020 r. Osoba prowadząca Przedszkole wniosła zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole, w których przedstawiła dokument regulujący zasady wypłacania
premii pt. „Regulamin pracy obowiązujący w Przedszkolu
w Olsztynie”.
W tym miejscu zauważyć, iż pomimo wielokrotnych wezwań ustnych i pisemnych
kierowanych do Osoby prowadzącej Przedszkole oraz zapewnień, iż w Przedszkolu nie
obowiązywał w 2016 r. regulamin wynagradzania oraz żadne inne regulacje wewnętrzne
określające zasady wypłaty premii pracownikom Przedszkola, dokument pt. „Regulamin
pracy obowiązujący w Przedszkolu
w Olsztynie, został
przedłożony jako załącznik do złożonych zastrzeżeń.
Przedstawienie tak istotnego dowodu po zakończeniu czynności kontrolnych, oraz po
złożeniu w dniu
.2020 r. przez Osobę prowadząca Przedszkole oświadczenia o treści
„przedłożona podczas kontroli dokumentacja finansowo-księgowa potwierdzająca
wydatkowanie środków publicznych z dotacji udzielonej z Budżetu Miasta Olsztyn...jest
kompletna....”, budzi wątpliwość zespołu kontrolującego co do wiarygodności przedłożonego
dokumentu.
Ponadto w ocenie Prezydenta, premie uznaniowe wypłacane w 2016 r. pracownikom
Przedszkola, nie mogły być finansowane z dotacji, albowiem nie były związane bezpośrednio
z działalnością w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Były to wydatki ukierunkowane
na motywowanie pracowników do efektywnej pracy, zatem ich beneficjentami byli
pracownicy, a nie wychowankowie Przedszkola.
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Podobne stanowisko wyrażone zostało przez WSA w Białymstoku w wyroku I SA/Bk
136/20 WSA z dnia 26.08.2020 r. z następującą tezą:
"Przede wszystkim na potrzeby rozliczenia dotacji trzeba pamiętać, że wynagrodzenia
dla pracowników i wypłacana im premia nie są tożsamymi należnościami. Ponadto, co istotne
w okolicznościach analizowanej sprawy, stowarzyszenie nie wyjaśniło konkretnie jak
kalkulowało wypłacane premie poszczególnym pracownikom, w związku z jakimi
okolicznościami. Tymczasem dotacja nie może być traktowana na takich samych zasadach
jak wypracowany zysk, czy gratyfikacje za realizację określonych zadań. Jak to zostało
wyjaśnione wyżej, omawiana dotacja ma służyć realizacji zadań przedszkola w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Wypłacane premie tego celu
nie realizowały. Natomiast w istocie stanowiły przysporzenie majątkowe dla pracowników,
bez wykazanego uzasadnienia, nawiązującego do wykonywania obowiązków pracownika.
Co do zasady, należy zgodzić się ze stowarzyszeniem, że organ nie jest uprawniony
ingerować w decyzje pracodawcy, a więc pracodawca niewątpliwie mógł premiować
pracowników przedszkola, tyle tylko, że nie kosztem dotacji uzyskanej na zupełnie inne cele."
(Źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-bk-136-20wyrok-wojewodzkiego-sadu-523148496).
wynika, że finansowane z dotacji premie
Z wyjaśnień Pani D
przyznawane były za zaangażowanie w wykonywaną pracę. Aby argument ten był w pełni
wiarygodny, musiałby opierać się na obiektywnych dokumentach wskazujących na to, że
wypłacane regularnie co miesiąc premie stanowiły wynagrodzenie wyłącznie za
zaangażowanie w wykonywanie określonych zadań w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Zauważyć należy, że
część z osób, którym przyznano premie, nie realizowała bezpośrednio zadań w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki (np. główna księgowa, konserwator).
W tym miejscu należy przypomnieć, że dotacja ma charakter podmiotowo-celowy, co
znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także w doktrynie
(por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/GI 1029/15). Uznaje się,
że jest to dotacja o charakterze mieszanym, gdyż udziela się jej jednostkom spoza sektora
finansów publicznych na dofinansowanie ich bieżącej działalności statutowej, ale również na
konkretny cel - realizację dofinansowania konkretnych zadań przedszkola lub placówki
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotację oświatową można wydatkować na cele
ściśle związane z procesem wychowania, opieki i kształcenia wychowanków przedszkola. Nie
sposób przyjąć - w świetle art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - że dotacja może być
wydatkowana na każdy cel. Dotacja przysługuje na każdego ucznia (wychowanka przedszkola)
i w tym zakresie ma charakter podmiotowy, jednakże przeznaczona jest na dofinansowanie
realizacji konkretnych zadań szkoły/przedszkola (kształcenie, wychowanie i opieka, w tym
profilaktyka społeczna) i w tym zakresie przyznawana dotacja ma charakter celowy (por.
wyroki NSA z dnia: 15 października 2014r., sygn. akt II GSK 1403/13; 28 maja 2014r., sygn.
akt II GSK 229/13; 9 września 2015r., sygn. akt II GSK 1616/14, wyrok WSA w Białymstoku z
dnia 13 lutego 2013r., sygn. akt I SA/Bk 6/13).
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W związku z tym, że Strona nie udokumentowała poniesionego wydatku w sposób
rzetelny i wiarygodny oraz wypłacone pracownikom Przedszkola premie nie realizują celów
ustawy w zakresie kształcenia, wychowania i opieki o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty, wydatek uznaje się za poniesiony niezgodnie z przeznaczeniem.
Wobec powyższego kwota
zł jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem
powinna zostać zwrócona do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
W przedstawionym przez Stronę w toku kontroli, zestawieniu wydatków
2.
sfinansowanych z dotacji za 2016 r., w kategorii „Wydatki zrealizowane ze środków
pochodzących z dotacji na wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych"
został wykazany dodatek stażowy wypłacony 2 pracownikom niepedagogicznym (Paniom
) i 4 pracownikom pedagogicznym (Pani
A
i K
, Pani M
, Pani L
, Pani M
A
), w kwocie
zł
Szczegółowe wydatki z tytułu wypłaty dodatku stażowego pracownikom Przedszkola
w 2016 r. oraz ich wysokość przedstawia poniższa tabela:
Tabela Wysokość dodatków stażowych wypłaconych pracownikom Przedszkola w 2016 r.
Lp.

Forma
zatrudnienia

Dodatki stażowe wypłacone pracownikom przedszkola
miesiącach

Imię i
nazwisko
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi (pracownicy niepedagogiczni)
1

Umowa

2

o pracę
Umowa
o pracę
Nauczyciele (pracownicy pedagogiczni)
Umowa

4

o pracę
Umowa

5

o pracę
Umowa

6

o pracę
Umowa
o pracę

Ogółem
Suma
wstystkich
wypłaconych
dodatków stażowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji

Analizując umowy o pracę zawarte z ww. pracownikami nie stwierdzono jednak
żadnych postanowień umownych regulujących zasady wypłacania dodatku stażowego.
Ponadto, wg oświadczenia złożonego przez Panią Dyrektor - D
,
w Przedszkolu w 2016 r. nie obowiązywał regulamin wynagradzania, w którym możliwe
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byłoby ogólne uregulowanie zasad wypłacania pracownikom dodatków stażowych. Jak
wiadomo dla pracowników spoza sfery budżetowej nie ma uregulowań prawnych
dotyczących zasad wypłaty dodatku stażowego. W tym przypadku to pracodawca sam może
określić regulacje płacowe obowiązujące w danym zakładzie pracy i uznać bądź nie, że
jednym ze składników wynagrodzenia pracownika jest dodatek za wysługę lat (stażowe).
Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania,
regulaminie pracy albo przynajmniej w umowie o pracę.
Osoba prowadząca Przedszkole może przeznaczyć środki z otrzymanej dotacji na
wypłatę dodatkowych składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one udokumentowane
w należyty sposób i realizują cele ustawy w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
Zespół kontrolujący analizując bardzo dokładnie zapisy zawartych umów
z pracownikami Przedszkola, tylko u pracowników wymienionych powyżej nie
zidentyfikował na umowach o pracę zapisów regulujących wypłatę dodatku stażowego.
W przypadku wielu innych pracowników Przedszkola zapisy dotyczące dodatku stażowego
uregulowane były bezpośrednio w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Taka regulacja
nie budzi wątpliwości zespołu kontrolującego. Jednakże w przypadku pracowników
umowy o pracę nie zawierały regulacji dotyczącej
wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia w postaci dodatku stażowego.
W odniesieniu do ww. 6 pracowników nie stwierdzono żadnych regulacji wewnętrznych ani
postanowień umownych umożliwiających wypłatę dodatków stażowych.
Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego, zespół kontrolujący uznał, że
przedłożone dokumenty oraz ustne oświadczenie, Osoby prowadzącej Przedszkole, złożone
w obecności pracowników zespołu kontrolującego, nie są wystarczające aby właściwie
i rzetelnie udokumentować wydatki poniesione na wypłatę dodatków stażowych dla
6 pracowników Przedszkola.
.2020 r. Osoba prowadząca Przedszkole wniosła zastrzeżenia do ustaleń
W dniu
zawartych w protokole, w których przedstawiła dokument regulujący zasady wypłacania
dodatku stażowego pt. „Regulamin pracy obowiązujący w Przedszkolu
w Olsztynie”.
W tym miejscu zauważyć należy, iż pomimo wielokrotnych wezwań ustnych i pisemnych
kierowanych do Osoby prowadzącej Przedszkole oraz zapewnień, iż w Przedszkolu nie
obowiązywał w 2016 r. regulamin wynagradzania oraz żadne inne regulacje wewnętrzne
określające zasady wypłaty dodatku stażowego pracownikom Przedszkola, dokument
pt. „Regulamin pracy obowiązujący w Przedszkolu
w Olsztynie, został przedłożony jako załącznik do złożonych zastrzeżeń”.
Przedstawienie tak istotnego dowodu po zakończeniu czynności kontrolnych oraz po
złożeniu w dniu 23.06.2020 r. przez Osobę prowadzącą Przedszkole, oświadczenia o treści
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„przedłożona podczas kontroli dokumentacja finansowo-księgowa potwierdzająca
wydatkowanie środków publicznych z dotacji udzielonej z Budżetu Miasta Olsztyn...jest
kompletna....” budzi wątpliwość zespołu kontrolującego co do wiarygodności przedłożonego
dokumentu.
W opinii Prezydenta wydatek poniesiony na wypłatę dodatków stażowych
6 pracownikom Przedszkola nie został udokumentowany w należyty sposób, w związku
z powyższym, został poniesiony niezgodnie z przeznaczeniem.
zł jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem
Wobec powyższego kwota
powinna zostać zwrócona do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
W przedstawionym przez Stronę w toku kontroli zestawieniu wydatków
sfinansowanych z dotacji za 2016 r., wykazano wydatki przeznaczone na zapłatę z tytułu
realizacji umów o dzieło zawartych z Paniami
zł
w łącznej kwocie
Przedmiotem zawartych umów było wykonanie dzieła tj: opracowania i wdrożenie
programu lub dokumentacji oraz realizacja zadań wynikających z wcześniejszego
opracowania.
3.

Osoba prowadząca Przedszkole do żadnej z zawartych umów nie przedłożyła
dokumentów szczegółowo poświadczających wykonanie zamówionego dzieła. Nawet
w przypadku gdy umowa o dzieło wprost uzależniała wysokość miesięcznego
wynagrodzenia od liczby przeprowadzonych zajęć oraz liczby uczestniczących w nich
wychowanków przedszkola (vide umowa o dzieło zawarta z P.
) nie prowadzono żadnej ewidencji (np. zajęć, liczby uczestników) umożliwiającej
zweryfikowanie prawidłowości realizacji umowy i naliczenia wynagrodzenia w danym
miesiącu.
.2020 r. Osoba prowadząca Przedszkole wskazuje że
W piśmie z dnia
naliczane i wypłacane było na podstawie
„wynagrodzenie Pani
ilości prowadzonych zajęć (uwzględniając frekwencję dzieci ewidencjonowaną
w dziennikach zająć dydaktycznych, absencję osób prowadzących jak również dni wolne
wynikające z kalendarza, które były monitorowane na bieżąco przeze mnie oraz osoby
prowadzące zajęcia, bez tworzenia dodatkowych dokumentów ewidencyjnych).”
Zauważyć należy, iż dokumenty które wskazuje Osoba prowadząca Przedszkole
2020r. tj. dzienniki zajęć dydaktycznych nie zostały okazane
w piśmie z
kontrolującym w trakcie wykonywania czynności kontrolnych.
Ponadto w przytoczonym powyżej piśmie, Osoba prowadząca Przedszkole wskazuje,
że zajęcia prowadzone były w oparciu o opracowany przez prowadzącego autorski program,
który został przedstawiony do wglądu i akceptacji Dyrektorowi Placówki. Osoba prowadząca
Przedszkole wskazała, iż ostateczny kształt dzieła - opracowanego programu nie pozostał
9

w jej posiadaniu. Przedstawiona kontrolującym dokumentacja fotograficzno-filmowa to zbiór
wszystkich ważniejszych wydarzeń z całego roku szkolnego z udziałem dzieci, nauczycieli
rodziców. W dniu
2020 r. (nr dokumentu
06.2020-W), zespół kontrolujący po
raz kolejny wystosował pismo do Osoby prowadzącej Przedszkole, o przedłożenie
poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii rachunków, wraz z umowami o dzieło
na podstawie których rozliczono wydatki z dotacji udzielonej na rok 2016. W odpowiedzi
2020 r., Osoba prowadząca Przedszkole przedłożyła poświadczone za
złożonej w dniu
zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów o dzieło wraz z dokumentem
zatytułowanym „Rachunek do umów o dzieło”, tożsame z dokumentami, które zespół
kontrolujący analizował podczas prowadzonych czynności kontrolnych w placówce.
Po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego, zespół kontrolujący uznał, że
przedłożone dokumenty nie są wystarczające aby właściwie i rzetelnie udokumentować
wydatki poniesione zapłatę z tytułu realizacji umów o dzieło.
.2020 r. Osoba prowadząca Przedszkole wniosła zastrzeżenia do ustaleń
W dniu
zawartych w protokole, w których przedstawiła do każdej z zawartych umów, rachunki,
których podczas prowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolujący nie
zidentyfikował. W w/w zastrzeżeniach osoba prowadząca Przedszkole przedłożyła jako
załącznik: Rachunek do umowy o dzieło z wykonawcą dzieła Panią
, Rachunek do umowy o dzieło z wykonawcą dzieła Panią
Rachunek do umowy o dzieło z wykonawcą dzieła Panem
Analizując nowe dowody zauważyć należy, iż w treści przedstawionych rachunków brak
jest istotnego zapisu potwierdzającego odbiór, przez Zamawiającego, wykonanego dzieła.
Podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę rachunku do umowy o dzieło nie jest
potwierdzeniem wykonania samego dzieła i odbioru tego dzieła przez Zamawiającego.
Do przedłożonych rachunków nie załączono żadnego dokumentu, programu, konspektu,
potwierdzającego szczegółowo poświadczających wykonanie zamówionego dzieła. Strona
nie załączyła również dokumentów w których ewidencjonowano prowadzone zajęcia.
Wykonanie zleconego dzieła powinno zostać należycie udokumentowane przez
Zleceniobiorcę, a jego odbiór powinien zostać potwierdzony przez Zleceniodawcę.
Podobne stanowisko wyrażone zostało w opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie I SA/Lu 540/19 „"dzieło" powinno posiadać charakterystyczne, wynikające
z umowy cechy umożliwiające zbadanie, czy zostało wykonane prawidłowo, musi istnieć
w postaci postrzegalnej, zaś brak wskazania kryteriów określających pożądany rezultat
umowy prowadzi do wniosku, że przedmiotem zainteresowania zamawiającego jest
wykonanie określonych czynności, a nie ich rezultat. Organ podniósł także, że podmiot
uzyskujący dotacje jest zobowiązany precyzyjne dokumentować wydatki ze względu na
obowiązek ich rozliczenia, a dane dotyczące wykorzystania dotacji powinny wynikać
z dokumentacji organizacyjnej, przebiegu nauczania i finansowej przedszkola, która powinna
spełniać cechy rzetelności i sprawdzalności, natomiast organ kontrolujący nie ma obowiązku
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poszukiwania dowodów na okoliczność prawidłowości działań podmiotu prowadzącego
szkołę. Wskazał wreszcie, że sfinansowaniu z dotacji podlegają wydatki bezpośrednio
realizujące cele oświatowe, zaś prowadzący działalność zobowiązany jest wykazać nie tylko
sam fakt poniesienia wydatku sfinansowanego ze środków publicznych, ale także zasadność
takiego wydatku w świetle art. 90 ust. 3d u.syst.ośw. W tym kontekście organ stwierdził, że
strona nie udokumentowała wykonania przedmiotowych umów, nie wskazała podstaw
ustalenia określonego w umowach wynagrodzenia, pozwalających na jego weryfikację na
podstawie norm wynikających z art. 44 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.f.p., a poza
przedłożonymi umowami o dzieło brak jest innych dokumentów, w szczególności
potwierdzających wykonanie zleconych czynności, co czyni niemożliwym ocenę charakteru
tych czynności i ich związku z realizacją zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki. Organ ocenił, że wyjaśnienia strony, bez jakiejkolwiek wiarygodnej dokumentacji,
nie
mogą
stanowić
podstawy
rozliczenia
dotacji
oświatowej”
(źródło
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-lu-540-19-wyrokwojewodzkiego-sadu-522855649).
W ocenie Prezydenta załączone w zastrzeżeniach rachunki do umów o dzieło, nie
w pełni dokumentują poniesione wydatki. Oczywiście warunki rachunkowe można uznać za
spełnione (umowa o dzieło - rachunek), natomiast Osoba prowadząca Przedszkole nie
dokonała odbioru dzieła (brak potwierdzenia odbioru dzieła przez zamawiającego na
rachunku) jak i nie załączyła żadnych innych dokumentów potwierdzających wykonanie
samego dzieła lub ewidencji przeprowadzanych zajęć i biorących w nich udział
wychowanków przedszkola.
W tym miejscu należy przypomnieć, że dotacja ma charakter podmiotowo-celowy, co
znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także
w doktrynie (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/GI
1029/15). Uznaje się, że jest to dotacja o charakterze mieszanym, gdyż udziela się jej
jednostkom spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie ich bieżącej działalności
statutowej, ale również na konkretny cel - realizację dofinansowania konkretnych zadań
przedszkola lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotację oświatową
można wydatkować na cele ściśle związane z procesem wychowania, opieki i kształcenia
wychowanków przedszkola. Nie sposób przyjąć - w świetle art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty - że dotacja może być wydatkowana na każdy cel. Dotacja przysługuje na każdego
ucznia (wychowanka przedszkola) i w tym zakresie ma charakter podmiotowy, jednakże
przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji konkretnych zadań szkoły/przedszkola
(kształcenie, wychowanie i opieka, w tym profilaktyka społeczna) i w tym zakresie
przyznawana dotacja ma charakter celowy (por. wyroki NSA z dnia: 15 października 2014r.,
sygn. akt IIGSK 1403/13; 28 maja 2014r., sygn. akt IIGSK 229/13; 9 września 2015r., sygn.
akt II GSK 1616/14, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 lutego 2013r., sygn. akt I SA/Bk
6/13).
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W opinii Prezydenta wydatek z tytułu realizacji umów o dzieło zawartych z Paniami
zł,
bez należytego udokumentowania wykonanego dzieła w wysokości
należy uznać za nieudokumentowany, poniesiony niezgodnie z przeznaczeniem i powinien
zostać zwrócony do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych.
4.

W przedstawionej przez Stronę w toku kontroli ewidencji wydatków sfinansowanych
z dotacji za 2016 r., wykazano wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu
prowadzonych w przedszkolu
zajęć tanecznych
realizowanych przez Fundację
w Olsztynie.
Prowadząc czynności kontrolne zespół kontrolujący poddał szczegółowej analizie
zapisy § 13 ust 2 Statutu Przedszkola
w Olsztynie,
który stanowi; „W ramach ustalonej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski 2x w tygodniu, język francuski 2x w
tygodniu, zajęcia muzyczno — ruchowe (1 xw tygodniu), koncert Warmińsko - Mazurskiej
Filharmonii (lx. w miesiącu), warsztaty taneczne (2x w tygodniu), zajęcia szachowe (2x w
tygodniu)”.
Prezydent zwraca uwagę, iż zgodnie z powyższymi zapisami statutowymi, wydatki na
w Olsztynie), nie
zajęcia taneczne (realizowane przez Fundację
mogły zostać sfinansowane z dotacji za 2016 r., albowiem ich koszt ponosili rodzice
w ramach opłaty miesięcznej, co potwierdzają zapisy umów o świadczenie usług zawieranych
z rodzicami.
W opinii Prezydenta, wydatek na zajęcia taneczne realizowane przez Fundację
w wysokości
w Olsztynie, Al.
, NIP
.2016r.) uznany został jako wydatkowany
, z dnia
niezgodnie z przeznaczeniem.
zł jako wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem
Wobec powyższego kwota
powinna zostać zwrócona do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
Wobec powyższego Prezydent Olsztyna uznaje, iż całościowo wskazana
w postępowaniu kwota:
zł, wydatkowana była niezgodnie z przeznaczeniem
i powinna zostać zwrócona do budżetu Miasta Olsztyna wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
Prezydent Olsztyna stoi na stanowisku, iż to na Stronie, która jest beneficjentem
pomocy w postaci dotacji spoczywa ciężar dowodu w sprawie prawidłowo wykorzystanej
dotacji. Jednakże w przedmiotowym postępowaniu Strona nie przedstawiła wszystkich
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dokumentów, które mogłyby wskazać, iż dotacja nie została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (1j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), środki
finansowe wydatkowane przez Stronę - Osobę Prowadzącą Przedszkole
należy uznać za wydatki zrealizowane niezgodnie z przeznaczeniem
w łącznej kwocie
złotych, które winny być zwrócone do budżetu Miasta Olsztyna
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, wniesione w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej
decyzji za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania - decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA
Kwoty wynikające z powyższej decyzji wraz z odsetkami należy wpłacić na rachunek
bankowy dochodów budżetu Miasta Olsztyna, nr rachunku bankowego:
78 1020 3541 0000 5902 0290 6105.
z up. PREZYDENTA OLSZTYNA
W<

Zastępca Prezydenta
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