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Odpowiedzi na pytania zamieszczone na płycie CD posiadają stan prawny sprzed 1.1.2018 r. Będę one 

pomocne w sporach między JST i beneficjentami dotacji co do zwrotu dotacji do budżetu JST i 

wypłaty dotacji w należnej wysokości. Do kwestii dotacji za lata przed 1.1.2018 r. nie stosuje się 

przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale odpowiednie przepisy ustawy o systemie 

oświaty. Okres przedawnienia zwrotu dotacji do budżetu JST wynosi 5 lat, zaś okres dochodzenia 

dotacji w należnej wysokości 10 lat. Stąd zasadność zamieszczenia tego materiału. 

 

I. Liczba uczniów, sposób udzielenia dotacji 

1. Sposób dotowania przedszkola niepublicznego oferującego opiekę karnetową 

2. Dotacja na uczniów klasy I liceum ogólnokształcącego powstałego z przekształcenia 

gimnazjum 

3. Wpływ liczby uczniów na wysokość dotacji dla niepublicznej szkoły artystycznej 

4. Korekta miesięcznej informacji – dotacja oświatowa 

5. Obliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli od 1.1.2017 r. 

6. Obliczanie dotacji podmiotowej na faktyczną liczbę uczniów niepublicznego przedszkola 

7. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oświatowej 

8. Aktualizacja podstawy rocznej dotacji oświatowej na ucznia oraz zaskarżenie do sądu 

administracyjnego nieprawidłowo wypłaconej dotacji 

II. Rozliczenie dotacji  

1. Rozliczenie dotacji oświatowej 

2. Wydatek na myjnię z dotacji oświatowej  

3. Wykorzystanie przez placówkę niepubliczną dotacji na zapłatę faktury wystawionej w 

poprzednim roku   

4. Wydatki z rachunku bankowego niepublicznego przedszkola 

5. Dowody z UKS na wykorzystanie dotacji oświatowej niezgodnie z przeznaczeniem 

6. Rozliczenie dotacji oświatowej oraz rozliczenie dotacji żłobkowej 
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7. Rozliczenie wykorzystania dotacji oświatowej 

8. Dopuszczalność rozliczenia wykorzystania dotacji oświatowej wewnętrzną notą księgową 

organu prowadzącego szkołę niepubliczną 

9. Możliwość ponoszenia wydatków przez dotowaną szkołę niepubliczną z rachunków 

bankowych organu prowadzącego innych niż rachunek bankowy szkoły 

10. Dopuszczalność rozliczania dotacji oświatowej za każdy miesiąc z osobna 

11. Niedopuszczalność podwójnego finansowania kosztów żywienia w niepublicznym 

przedszkolu 

12. Dopuszczalność żądania rozliczenia się z transzy miesięcznej dotacji oświatowej 

13. Rozliczenie dotacji podmiotowych otrzymanych na niepubliczną szkołę podstawową oraz 

niepubliczne przedszkole i punkt przedszkolny 

III. Kontrola 

1. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej 

2. Kontrola niepublicznych szkół pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji w 

bieżącym okresie 

3. Wstrzymanie dotacji w przypadku nieudostępnienia przez szkołę niepubliczną żądanych 

dokumentów 

4. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej przez niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną 

5. Dopuszczalność żądania wyciągów bankowych w trakcie kontroli wykorzystania dotacji 

oświatowej w trakcie roku 2017 

6. Dostęp gminy do protokołu kontroli ZUS dotyczącej dotowanego zespołu jednostek 

oświatowych 

IV. Przedszkola i rozliczenia między gminami  
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1. Czy należy zawierać umowę z przedszkolem niepublicznym, które wygra konkurs ofert na 

zapewnienie wychowania przedszkolnego? 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli w przedszkolu niepublicznym, które wygrało konkurs 

ofert 

3. Bezpłatny transport dla dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego 

4. Procedura ubiegania się przez gminę o zwrot kosztów udzielonej dotacji na 

przedszkolaków niebędących mieszkańcami tej gminy 

V. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w zakresie szkolnictwa niepublicznego 

1. Błędne ustalenie daty w sentencji decyzji – prostowanie błędu 

2. Możliwość stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej 

3. Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu dotacji oświatowej 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 

4. Możliwość stwierdzenia nieważności czynności o charakterze materialno-technicznym 

5. Wniosek o rozłożenie na raty należności – czy zawieszać postępowanie egzekucyjne? 

6. Wprowadzenie zebranego materiału dowodowego do postępowania prowadzonego po 

uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia 

7. Dowody w postępowaniu administracyjnym – włączenie do akt postępowania dokumentów 

uzyskanych w trakcie kontroli 

 

 

 

 


