
Kielce, dnia 23 października 2018 r. 

D Y R E K T O R 
IZBY ADMINISTRACJI S K A R B O W E J 

W K I E L C A C H 

U R Z Ą D G M I N Y 
S z y d ł ó w 

W P Ł Y N Ę Ł O 
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2 5. PAŹ. 2018 

Podpis ""M. 

Pan 
Jan Klamczyński 

Wójt Gminy Szydłów 
ul. Rynek 2 
28-225 Szydłów 

S P R A W O Z D A N I E 
z audytu środków publicznych 

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 508 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie po 
przeprowadzeniu audytu w: 

I . Informacje ogólne: 

1. Podstawa prawna audytu: 
Art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Upoważnienie do przeprowadzenia audytu: 

cl zespół przeprowadzający audyt: 
Mirosław Lichocki - Ekspert Skarbowy -nr leg. służbowej 10601 
Paweł Woszczyk - Starszy Kontroler - nr leg. służbowej 05972 
dl zakres audytu: 

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową 
subwencji ogólnej, w tym gromadzenie i przekazywanie danych stanowiących podstawę jej 
naliczania na 2015 rok. 

Gminie Szydłów 
siedziba 

28-224 Szydłów, ul. Rynek 2 

a/ nr upoważnienia: 
b/ data wystawienia: 

2601-ICA.52.17.2018 
13.08.2018r. 

Krajowa Administracja 
Skarbowa 

ul- Sandomierska 105, 25-324 Kielce | tel: +48 41 36 42 613 | fax: +48 41 36 42 615 
e-mail: is@sk.mofnet.qov.pl 

www. swietokrzyskie.kas.gov.pl 
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e/ Termin audytu: 
- data rozpoczęcia audytu: 
- data zakończenia audytu: 
f/ Wartość przedmiotu audytu: 

14.08.2018r. 
24.09.2018r. 
3.456.634,00 zł. 

I I . Synteza ustaleń audytu: 

1. Cel audytu: 
Dostarczenie Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Edukacji Narodowej informacji w zakresie 
prawidłowości wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na 
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szydłów w 2015 roku. 

2. Ocena audytowanej działalności: 
Podstawą do określenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego są dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej. Instytucjami 
zasilającymi System Informacji Oświatowej w dane są jednostki i placówki oświatowe. W SIO 
gromadzone są dane niezbędne do usprawnienia finansowania zadań oświatowych. Zgodnie 
z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, 
poz. 844 z późn. zm.) szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych 
obejmujące zbiory danych dotyczące szkoły lub placówki oświatowej, uczniów, słuchaczy, 
wychowanków oraz absolwentów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników. Podstawę 
do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego stanowią dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 
30 września roku poprzedzającego rok, dla którego ustalana jest wysokość części oświatowej 
subwencji ogólnej, zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące (dotujące) szkoły 
i placówki oświatowe. 

Organ prowadzący, zgodnie z art. 111 ust. 3 powołanej ustawy o systemie informacji oświatowej, 
był obowiązany do sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych 
oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te podmioty na 
podstawie odrębnych przepisów. Nadzór taki nad działalnością szkół i przedszkola w zakresie 
spraw finansowych i administracyjnych powinien być sprawowany na podstawie art. 34a 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 20014 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.). 

Gmina Szydłów była organem prowadzącym dla n/w placówek oświatowych: 
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 
b) Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, 
c) Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. 
Na ich prowadzenie otrzymała w 2015 roku z budżetu państwa część oświatową subwencji 
ogólnej w ostatecznej kwocie 3.456.634,00 zł. 

W okresie objętym audytem szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym 
była Gmina Szydłów dane wykazywane w Systemie Informacji Oświatowej przekazywały 
do Jednostki organizacyjnej Gminy Szydłów tj . do Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie, 
ul. Rynek 2. 



Działalność organów Gminy Szydłów oraz jej jednostek organizacyjnych w zakresie 
wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej ocenia się pozytywnie 
z uwagami dotyczącymi terminowości przekazywania przez szkoły zestawień zbiorczych do 
Zespołu Obsługi Szkół w Szydłowie. 

3. Zwięzły opis stwierdzonych nieprawidłowości, z wyszczególnieniem rezultatów 
finansowych audytu: 

Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe stosownie 
do § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania 
danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 
(Dz. U. poz. 957 z późn. zm.) winny być przekazywane do jednostki samorządu terytorialnego 
w terminie trzech dni roboczych od dnia 30 września. W Instrukcji wprowadzania 
i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO 
(wersja 3.17-30 września 2014 r.) określono termin na 3 października 2014 r. 

Szkoły dla których Gmina Szydłów jest organem prowadzącym dane z baz danych przekazały do 
jednostki samorządu terytorialnego w poniższych terminach: 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie w dniu 17 października 2014r., 
- Szkoła Podstawowa w Solcu Starym w dniu 17października 2014r., 
- Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie w dniu 17 października 2014r. 
Dzień 17 października 2014 roku był terminem przekazania baz danych przez jednostki 
samorządu terytorialnego do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. 

4. Dobre praktyki. 
We wszystkich wymienionych powyżej szkołach nie stwierdzono nieprawidłowości co do liczby 
wykazywanych uczniów. A w szkołach: 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie , 
- Szkoła Podstawowa w Solcu Starym , 
nieprawidłowości dotyczących kształcenia specjalnego. 

III . Szczegółowe ustalenia audytu: 

1. Informacje ogólne o audytowanym podmiocie: 
a/NIP: 866-160-83-98 
b/ REGON: 291010814 
c/ Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału 

Terytorialnego Kraju 261208 2. 
d/ Rodzaj prowadzonej działalności: 

Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej, 
e/ Podmioty sprawujące nadzór nad audytowanym w zakresie części oświatowej subwencji 
ogólnej. 
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 
- Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
- Ministerstwo Finansów. 



• 

2. Osoby upoważnione do reprezentowania audytowanego: 
- Pan Jan Klamczyński - Wójt Gminy Szydłów, 
- Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy Szydłów. 

3. Osoby udzielające wyjaśnień: 
a) Pani Alicja Kłonicka - Skarbnik Gminy Szydłów, 
b) Pan Mariusz Misterkiewicz - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, 
b) Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. 

4. Podstawa prawna audytowanej działalności: 
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t . j . z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.), 
• ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, 

poz. 814 ze zm.), 
• ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), 
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Q.t Dz. U. z 2013 r. poz. 594 

ze zm.), 
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. o sprawozdawczości 

budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103), 
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 

ze zm.), 
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 288, poz. 1490), 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1977), 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, terminów 
przekazywania danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 957). 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072 ze zm). 

5. Wykaz dokumentów objętych badaniem: 
• Metryczka subwencji oświatowej na 2015 rok Gminy Szydłów. 
• Załącznik nr 1 do Metryczki subwencji oświatowej na 2015r. „Wykaz szkół i placówek 

prowadzonych/dotowanych przez JST" opracowany w MEN na podstawie SIO stan na 
30.IX/10.X rok szkolny 2014/2015, 

• Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 
terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r., 

• Wydruki Zestawienia zbiorczego - spis na 30 września 2014 z Systemu Informacji 
Oświatowej wszystkich szkół i placówek oświatowych Gminy Szydłów, 



• Wydruki Zestawienia szczegółowego danych z Systemu Informacji Oświatowej według 
stanu na 30 września 2014 roku wszystkich szkół i placówek oświatowych Gminy 
Szydłów, 

• Dzienniki lekcyjne, księgi uczniów wszystkich szkół i placówek oświatowych Gminy 
Szydłów, 

• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju, oraz inne orzeczenia przedstawione w toku audytu 
w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych Gminy Szydłów. 

6. Opis dokonanych ustaleń faktycznych: 

6.1. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej. 

Pismem znak: ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. Minister Finansów powiadomił Wójta 
Gminy o wysokości subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy na 2015 rok w wysokości 
2.991.634,00 zł. W swoim piśmie Minister Finansów poinformował, że kwota subwencji została 
ustalona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977). 
Pismem znak: ST5.4750.339.15g z dnia 23 września 2015 r. Minister Finansów poinformował 
Wójta Gminy o przyznaniu na 2015 rok dla Gminy dodatkowych środków z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych. 
Pismem znak: ST5.4750.593.2015.20g z dnia 12 listopada 2015 roku Minister Finansów 
poinformował Wójta Gminy o przyznaniu na 2015 rok dla Gminy dodatkowych środków 
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 225.000,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych. 
Łącznie część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej w 2015 r. przez Gminę Szydłów 
stanowiła kwotę 3.456.634,00 zl. 

Część oświatowa subwencji ogólnej według danych z konta 901 „Dochody budżetu" ujęta 
została w następujących dniach i kwotach: 

L.p. Miesiąc Data wpływu Kwota 

1. 1/2015 21.01.2015 r. 

(przeksięgowanie) 

234.382,00 zł 

2. 11/2015 04.02.2015 r. 234.382,00 zł 

3. III/2015 27.02.2015 r. 451.740,00 zł 

4. IV/2015 03.04.2015 r. 230.126,00 zł 

' 5. Y/2015 27.04.2015 r. 230.126,00 zł 

http://ST5.4750.339.15g
http://ST5.4750.593.2015.20g


6. VI/2015 25.05.2015 r. 230.126,00 zł 

7. VII/2015 25.06.2015 r. 230.126,00 zł 

8. VIII/2015 28.07.2015 r. 230.126,00 zł 

9. DC/2015 26.08.2015 r. 230.126,00 zł 

10. X/2015 25.09.2015 r. 230.126,00 zł 

11. - 30.09.2015 r. 240.000,00 zł 

12. XI/2015 26.10.2015 r. 230.126,00 zł 

13. - 20.11.2015 r. 225.000,00 zł 

14. XII/2015 25.11.2015 r. 230.122,00 zł 

R A Z E M 3.456.634,00 zł 

Wpływ subwencji oświatowej w dniu 29 grudnia 2014 r. na styczeń następnego roku ujęto 
w kwocie 234.382,00 zł prawidłowo na kontach księgi głównej budżetu: 
Wn 133-0 „Rachunek budżetu", Ma 909 „Rozliczenia międzyokresowe"; przeksięgowania na 
konto 901 „Dochody budżetu" dokonano pod datą 21.01.2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
Na podstawie sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 
2015 roku ustalono, że subwencja została wykazana w sposób prawidłowy i zgodny z ewidencją. 

6.2. Metryczka subwencji oświatowej na 2015 rok. 

Z metryczki subwencji oświatowej na 2015 r. dla Gminy Szydłów wynika: 

Finansowy standard A podziału subwencji wynosi; 5.258,6754 zł. 
Wskaźnik korygujący Di - 1,1039027789. 
Wyliczenie kwoty subwencji: 
L.p. Kategoria uczniów / wychowanków Liczba 

uczniów / 
wychowanków 

Waga Kwota zł 

I . Zadania szkolne 
1. Uczniowie statystyczni szkół publicznych / 

niepublicznych - młodzież (Sa) 341,922 1,00 1.984 .879,91 
Razem zadania szkolne SOA 341,922 1.984 .879,91 

I I . Zadania szkolne 
6. Uczniowie szkół podstawowych wieś/miastc 

do 5 tys. mieszkańców (PI) 
) 

240,922 0,40 559 .427,28 



7. Uczniowie gimnazjów wieś/miasto do 5 tys. 
mieszkańców (P2) 101,000 0,27 158.304,16 

8. Uczniowie szkół podstawowych do 70 
uczniów (P3) 42,394 0,18 44.298,00 

9. Uczniowie niepełnosprawni (P4) 3,000 1,40 24.381,28 
10. Uczniowie niepełnosprawni (P5) 1,000 2,90 16.834,69 
11. Uczniowie niepełnosprawni (P6) 5,000 3,60 104.491,19 
12. Uczniowie niepełnosprawni (P7) 1,000 9,50 55.148,13 
35. Uczniowie gimnazjów dla dzieci i młodzieży 

(P30) 101,000 0,04 23.452,47 
38. Uczniowie klas I i I I SP dla dzieci i młodzieży 

(P33) 105,840 0,03 18.432,25 
Razem zadania szkolne SOB ...... 1.004.769,45 
I I I . Zadania pozaszkolne 
50 Zadania pozaszkolne gminne (P45) 341,922 0,001 1.984,88 

Razem zadania pozaszkolne SOC 1.984,88 
OGÓŁEM (I+II+III) 2.991.634 

W „Metryczce subwencji oświatowej 2015 r." określono, iż liczba statystyczna uczniów 
szkół publicznych/niepublicznych dla Gminy Szydłów wynosi - 341,922. 

6.3. Wykaz szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez Gminę Szydłów 
obejmujący rok szkolny. 

Stosownie do Załącznika Nr 3 Statutu - Gmina Szydłów była organem prowadzącym dla 
następujących szkół i placówek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty: 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 
- Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, 
- Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. 

W „Wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez JST" opracowanym w MEN na 
podstawie SIO stan na 30.IX/10.X rok szkolny 2014/2015" stanowiącym Załącznik nr 1 do 
metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Szydłów przedstawiono w 3 pozycjach szkoły 
i placówki prowadzone i dotowane przez Gminę Szydłów, w którym wykazano liczby uczniów/ 
wychowanków przeliczanych daną wagą: 
1) Szkoła Podstawowa w Szydłowie; 

Waga Sa - 192 uczniów, 
Waga PI - 192 uczniów, 
Waga P4 - 1 uczeń, 
Waga P5 — 1 uczeń, 
Waga P6 - 2 uczniów, 
Waga P7 - 1 uczeń, 
Waga P33 - 74 uczniów, 

2) Szkoła Podstawowa w Solcu Starym; 
Waga Sa - 41 uczniów, 
Waga PI - 41 uczniów, 
Waga P3 - 41 uczniów, 



Waga P6 - 1 uczeń, 
Waga P33 - 10 uczniów, 

3) Gimnazjum w Szydłowie; 
Waga Sa- 101 uczniów; 
Waga P2 - 101 uczniów; 
Waga P4 - 2 uczniów; 
Waga P6 - 2 uczniów; 
Waga P30 - 101 uczniów. 

Z wykazu wynikają następujące dane zbiorcze dotyczące uczniów i wychowanków szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę, a mających wpływ na 
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej: 
• liczba uczniów w szkołach (Sa) - 334 
• liczba uczniów w szkołach podstawowych wieś/ miasto M . do 5 tys.(waga PI) - 233 
• liczba uczniów w gimnazjum wieś/ miasto M. do 5 tys. (waga P2) - 101 
• liczba uczniów w szkołach podstawowych do 70 uczniów (waga P3) - 41 
• uczniowie niepełnosprawni (waga P4) - 3 
• uczniowie niepełnosprawni (waga P5) - 1 
• uczniowie niepełnosprawni (waga P6) - 5 
• uczniowie niepełnosprawni (waga P7) - 1 
• uczniowie gimnazjów (waga P30) -101 
• uczniowie klas I i I I szkół podstawowych (waga P33) - 105,84 

6.4. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej przez szkoły i placówki 
oświatowe. 

W celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej 
przez szkoły według stanu na 30 września 2014 roku, mających wpływ na ustalenie części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szydłów na 2015 r. przeprowadzono badanie 
dokumentów w szkołach ujętych w „Wykazie szkół i placówek prowadzonych/dotowanych 
przez JST" dla których Gmina Szydłów jest organem prowadzącym. 
W toku audytów szczegółowym badaniem objęto zagadnienia związane z wprowadzaniem 
danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej 
subwencji ogólnej oraz terminowość przekazywania baz danych do jednostki samorządu 
terytorialnego. 

A. Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie. 

W Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014 r. Szkoła Podstawowa 
im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie wykazała: 

• Liczba uczniów. 
Z okazanego w toku audytu wydruku SIO Tabela U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym 
według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wynika, że według stanu 
na 30 września 2014 r. do Szkoły Podstawowej w Szydłowie uczęszczało 191 uczniów. 



Tabela U3.1: Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, 
zawodów lub specjalności. 
- związane organizacyjne: brak 
- specyfika podstawowa: ogólnodostępne 
- długość cyklu kształcenia 6 

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów - w tym posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

I 2 48 1 

II 1 26 

III 1 27 

IV 2 35 1 

V 1 28 

VI 1 27 2 

Razem 14 191 4 

Sprawdzenia prawidłowości wykazanej w SIO ilości dzieci uczęszczających do szkoły dokonano 
na podstawie dzienników lekcyjnych i księgi uczniów szkoły. 
W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że dane w Tabeli U3.1 Uczniowie w bieżącym 
roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności dotyczące 
ilości uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie wg stanu na 30.09.2014 r. są zgodne z okazaną 
przez szkołę dokumentacją. 
Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim nie wykazano w tabeli U3.1. 
dotyczącej uczniów szkoły. 

• Specjalne potrzeby edukacyjne. 
W części dotyczącej specjalne potrzeby edukacyjne wykazano: 

Tabela NP2: Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej 
niepełnosprawności): 
- ogółem 4 uczniów, 
w tym: 
- słabosłyszący 1 uczeń 
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 1 uczeń 
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 1 uczeń 
- niepełnosprawność ruchowa 1 uczeń 

Tabela NP5: Dzieci i młodzież w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych: 
- ogółem 1 uczeń 

w tym: 
- rok urodzenia 1991 1 uczeń 



W trakcie audytu okazano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uprawniające do wykazania uczniów 
w Systemie Informacji Oświatowej w części dotyczącej specjalnych potrzeb edukacyjnych: 
a) Orzeczenie Nr 15/2013/2014 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 29 października 
2013 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas do ukończenia szkoły podstawowej z uwagi na obustronny niedosłuch 
odbiorczy. 
b) Orzeczenie Nr 36/2013/2014 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 17 kwietnia 
2014 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas I etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową,. 
c) Orzeczenie Nr 60/2013/2014 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 23 czerwca 
2014 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas I I etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, 
d) Orzeczenie Nr 90/2011/2012 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 16 lipca 
2012 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas I I etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu lekkim, 
e) Orzeczenie Nr 03/2009/2010 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dnia 26 maja 
2010 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas do końca roku szkolnego 2014/2015 na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu głębokim. 

Wykazane w Systemie Informacji Oświatowej dane dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów są zgodne z okazanymi orzeczeniami. 

B. Szkoła Podstawowa w Solcu Starym. 

W Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014 r. w Szkole Podstawowej 
w Solcu Starym wykazano: 

• Liczba uczniów. 
Z okazanych wydruków Tabela U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, 
oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wynika, że według stanu na 30 
września 2014 r. do Szkoły Podstawowej w Solcu Starym uczęszczało 41 uczniów. 

Tabela U3.1: Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, 
zawodów lub specjalności. 
- związane organizacyjne: brak 
- specyfika podstawowa: ogólnodostępne 
- długość cyklu kształcenia 5 

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów - w tym posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

I 1 10 

II 0 0 



t 

I I I 1 7 

IV 1 10 

V 1 7 

V I 1 7 1 

Razem 5 41 1 

Sprawdzenia prawidłowości wykazanej w SIO ilości dzieci uczęszczających do szkoły dokonano 
na podstawie dzienników lekcyjnych i księgi uczniów szkoły. 
W wyniku przeprowadzonego w toku badania ustalono, że dane w Tabeli U3.1 Uczniowie 
w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności 
dotyczące ilości uczniów Szkoły Podstawowej w Solcu Starym wg stanu na 30.09.2014 r. 
wykazano w ilości zgodnej z dokumentacją szkoły. 

• Specjalne potrzeby edukacyjne. 
W części dotyczącej specjalne potrzeby edukacyjne wykazano: 

Tabela NP2: Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej 
niepełnosprawności): 
- ogółem 1 uczeń, 
w tym: 
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 1 uczeń. 
W trakcie audytu okazano orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uprawniające do 
wykazania ucznia w Systemie Informacji Oświatowej w części dotyczącej specjalnych potrzeb 
edukacyjnych: 
a/ Orzeczenie Nr 9/2012/2013 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 7 września 
2012 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas I I etapu edukacyjnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym. 

Wykazane w Systemie Informacji Oświatowej dane dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych 
ucznia są zgodne z okazanym orzeczeniem. 

C. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. 

W Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014 r. w Gimnazjum 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie wykazano: 

• Liczba uczniów. 
Z okazanych wydruków Tabela U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, 
oddziałów, profili kształcenia, zawodów łub specjalności wynika, że według stanu na 30 
września 2014 r. do Gimnazjum w Szydłowie uczęszczało 101 uczniów. 



> 

Tabela U3.1: Uczniowie w bieżącym roku szl 
zawodów lub specjalności. 
- związane organizacyjne: 
- specyfika podstawowa: 
- długość cyklu kształcenia 

m według klas, oddziałów, profili kształcenia, 

brak 
ogólnodostępne 
3 

Klasy Liczba oddziałów Liczba uczniów - w tym posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

I 1 28 1 

II 2 39 2 

III 2 34 1 

Razem 5 101 4 

Sprawdzenia prawidłowości wykazanej w SIO ilości dzieci uczęszczających do szkoły dokonano 
na podstawie dzienników lekcyjnych i księgi uczniów szkoły. 
W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że dane w Tabeli U3.1 Uczniowie w bieżącym 
roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów łub specjalności dotyczące 
ilości uczniów Gimnazjum w Szydłowie na dzień 30.09.2014 r. wykazano w ilości zgodnej 
z dokumentacją szkoły. 

• Specjalne potrzeby edukacyjne. 
W części dotyczącej specjalne potrzeby edukacyjne wykazano: 

Tabela NP2: Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (o orzeczonej jednej 
niepełnosprawności): 
- ogółem 4 uczniów, 
w tym: 
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 2 uczniów 
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 2 uczniów 

W trakcie audytu okazano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uprawniające do 
wykazania uczniów w Systemie Informacji Oświatowej w części dotyczącej specjalnych potrzeb 
edukacyjnych: 
a) Orzeczenie Nr 63/2012/2013 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 27 maja 
2013 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas do ukończenia nauki w gimnazjum z uwagi na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym. 
b) Orzeczenie Nr 86/2013/2014 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 28 sierpnia 
2014 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas do ukończenia nauki w gimnazjum z uwagi na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym. 



c) Orzeczenie Nr 105/2012/2013 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 29 sierpnia 
2013 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas do ukończenia nauki w gimnazjum z uwagi na upośledzenie umysłowe 
w stopniu lekkim, 
d) Orzeczenie Nr 58/2011/2012 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 1 czerwca 
2012 roku wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Staszowie na czas I I etapu edukacyjnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu lekkim. 

Wykazane w Systemie Informacji Oświatowej dane dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów są zgodne z okazanymi orzeczeniami. 

6.5. Terminowość przekazywania baz lokalnych SIO do jednostki samorządu 
terytorialnego. 

W wyniku przeglądu zestawień zbiorczych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Szydłów ustalono, że po terminie określonym w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych 
w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy 
danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych 
oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 957) zestawienia złożyły: 
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie, 
- Szkoła Podstawowa w Solcu Starym, 
- Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie. 

6.6. Kontrola i weryfikacja danych wykazywanych przez szkoły i placówki oświatowe 
w Systemie Informacji Oświatowej. 

Bieżący nadzór, kontrolę i weryfikację danych wykazywanych przez szkoły w Systemie 
Informacji Oświatowej prowadził działający w Gminie Zespół Obsługi Szkół. 

IV. Wnioski i ocena ustaleń audytu: 

1. Ocena prawna ustaleń faktycznych audytu: 

Przeprowadzone w toku audytu badanie dokumentów źródłowych wykazało, iż stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły nieterminowego złożenia zestawień zbiorczych przez placówki 
oświatowe prowadzone przez Gminę Szydłów tj . wbrew § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty 
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych 
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 957). 



) 

2. Finansowe rezultaty ustaleń audytu: 
Stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na wysokość subwencji oświatowej otrzymanej 
przez Gminę Szydłów. 

V. Wnioski zalecenia dotyczące sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości: 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam: 
1. Egzekwować od nadzorowanych szkół i placówek oświatowych terminowość przekazywania 

danych zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych 
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz 
wzorów wydruków zestawień zbiorczych. 

1. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami niniejsze sprawozdanie stosownie do 
art. 97 ust 2 pkt 1 ustawy o KAS zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach jako właściwej jednostce nadzoru. 

2. Stosownie do art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 
Skarbowej audytowany jest obowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
sprawozdania poinformować Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach 
o podjętych działaniach w związku z otrzymaniem zaleceń. 

3. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 3 egzemplarzach, z których jeden doręczono 
audytowanemu. 

Otrzymują: 
1. Burmistrz Gminy Szydłów. 
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. 
3. a/a. 

Sporządził: 
Mirosław Lichocki (Tel. 41 34 05 165) 

POUCZENIE 

(Podpis Dyrektora IAS lub osoby upoważnionej) 


