
Barbara Jasiak
Inspektor Kontoli Skarbowej
w Urzgdzie Kontroli Skarbowej w T-odzi
ul. Ks. Brz6ski 24, 9l -315 +-6dz

UKS 10w38.421.80.2015.7

PROTOK6I-

sporz4dzony na podstawie afi 172 S l, art 173 S I i $ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r'

ffi;;"J"il;,i;;; lDz u.z2ot5 tpoz 613 ze zm ) w zwiqzku z art 3l ust l i 2 ustawv

). i^u" ZS wrzednia 1991 r' o kontroli ska$owej (Dz U' z 2015 r' poz 553
't"Ti:l 

"" "tiios.i 
postQpowania kontolnego. wszczQtego.na podstawie .postanowienia

;;."il;; urzedu Kontroli Skarbowej w Lodzi o wszczqciu postQpowania kontolnego

i'X;^'il 
-p"iJri"-it" 

2015 r. Nr UKS10W3B 421 802015 1 - dorQczonego w dniu

a g-a"U !dii.. * zakesie prawidlowo3ci gospodarowania. -6rodkami 
publicznyrni

;bel;;;cyni czesi oswiatow4 subwencji og6lnej otrz5'manej w 2013 roku' wtvm podstawy

ustalenia jej wysoko3ci.

Cannosci, w ramach przedmiotowego postqpowania kontrolnego' przeprowadzily w dniach:

t2: | 5. 18,20,22,26,27 i 29 srtaznia 2016 t..

- Barbara Jasiak - inspektor kontroli skarbowej, nr1e9 00601
- Justyra Sliwifska - sta$zy komisarz skarbowy' m leg 10575

L lnformacje o jednostce.

1. Nazwa i adres.

Powiat Rawski
Plac Wolno6ci I
96-200 Rawa Mazowiecka

2. NIP: 835-13-92-834, nadany decyzj4 Urzqdu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej z dnia

20 stycznia 1 999 r. dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej '

3.REGON:750l47633udokumentowanyza{wiadczeniemonumerzeidentyfrkacyjnyrn
REGON z dnia 04 lutego 2004 r., do kt6rego przypisane sanastQpuj4ce informacje:

Szczeg6lna forma Prawna 30 powiatowe samorz4dowe j ednostki organizacyjne

\l lasnoSc 100
Rodzaj przewazaj4cej dzialalno3ci
-  wg PKD 75112 -

wlasnoSi samorz4dowa

kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnoSci
publicznej
kierowanie podstawowlani rodzajami dzialalno6ci
publicznej

- wg EKD
'7511 -



4. Kierownictwo jednostki.

. s ta ros ta_oddn ia30 l is topada2010r . funkc jEs taros tyPowia tuRawsk iegope ln iPan
Jir"i ea"- Matysiak dbrany na podstawL Uchwal Rady..Powiatu Rawskiego:

i.lit IV+iioia, a"i"o9 grudnia 2014 r. oraz Nr I/3/2010 z dnia 30listopada2010 r''

.w ices taros taoddn ia30 l is topada2010r . funkc jqWices taros tyPowia tuRawsk iego
oAni p* V-i- Wademar Krzyczkowski wybrany na podstawie Uchwal Rady Powiatu

"*"*.t*r",-N.lilslioi4 z dnia ir9 grudnia 2d14,. o.u, Nr v4l2010 z dnia 30 listopada

2010 r . ,
lSkarbn ikoddn ia04marca2005r ' funkc jgska lbn ikaPowia tuRawsk iegope ln iPan i

Marzena Pakula, powolana na stanowisko na podstawie Uchwal-y ^Nr 
xxltl89/2005

nudy po*iutu nuwstiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 04 marca 2005 r''

. i"tt*"- - od dnia 01 stycznia 2009 r' funkcjq tQ pelni Pan Slawomir Stefaniak

zatrudniony na podstawie umowy o pracQ'

5. Podstawa prawna dzialalnosci.

. ustawa z dnia 5 czer.wca 1998 r' o sanorz4dzie powiatowym (tekst jednolity

Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.' poprzednio tekst jednolity Dz rJ ' z 2001 r' Nt 142'

poz. 1592 ze zn,),
. Stutut Po*iuto Rawskiego uchwalony w dniu 01 lipca 201t r' Uchwal4 Nr v[ll61/2011

Radv Powiatu Rauskjego w Rawie M^zo\ ieckiej ze zmianami rrprowadzonlmi Uchual4

;1":; ;i;;;i; itt s i- N, rvl: t rzot s nudv Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

6. Zakres w) kon)'sanej dzialalooSci'

Podstaworaym zadaniem Po\tiatu jest zaspokajanie zbiorowych potzeb mieszkafc6w'

t*orr"ni" \vu-ot O* dla stabilnego i dynamicznego rozwoju spolecT-no-gospodarczego

Powiatu ipoprawyjego Lon-kurencyjnej pozycji r'r regionie i kraju . . .
;; ;;"' dziJan'ia po-iatu 

' 
naliiy wykonl'rvanie wszystkich spraw publicznych

;" 
"h^;;;" 

ponadgmimlrn okreSlonych ustawami na- zecz innych podmiotdw'

zaoewnienie wykonl'rvania zadaf i kompetencji powiatowych stuzb' lnspekcjl I strazy
po'*i"i *vt".U" ,udaoiu *laro" i zidania z zakesu administracji rz4dowej wynikaj4ce

, usturt o.a, iadania przejqte od administracji rz4dowej lub samorz4dowej \a, drodze

porozumienia.
Zgodnie z $ 8 pkt 4 ww. Statutu w celu wykonania zadaii wlasnych Powiat moze tworzyc

jJnostki oiganizacyjne oraz zawierad umowy z innyrni podmiot

fiu,"^i"rt i .nySl'5 :l ust. 3 organizacjQ i zasady funkcjonowania jednostek Powiatu

okreSlaj4 regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zatz4d chyba, ze pzepls ustawy

stanowi inaczej .
iliaoi" t *yiur"^ iednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego, stanowi4cym zal4cznik

ff 10 do Statutu utwozono:
- Zesp6l Szk6l Og6lnoksztalcQcych (poprzednio: Liceum Og6lnoksaalc4ce im Madi

Sklodowskiej-Curie) w Rawie Mazowieckiej, ul. Ko6ciuszki 20;
- Zesp6l Szkol Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej'

ul. Re)'nonta 14;
- Z""pOi S"tOt - bentrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im M Kopemika w Rawie

Mazowieckiej, ul. Zwolinskiego 46;
- Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej' ul 15 Grudnia 18;.
- S#odzielny Pubiiczny 

' 
Zaklad Opieki Z&owotrej w Rawie Mazowieckiej '

ul. Niepodleglosci 8 (poprzednio: ul. warszawska 14);
- Zesp6iPlac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, ul Przemyslowa 2,



- Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej, ul tr-owicka 15;
- P;t"i" Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej' ul NiepodlegloSci 8

(ooprzednio: ul Krakowska 22A);
i,'-i'i"i"*" C".*. Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiei, ul Kosciuszki 5;

- Powiatowy Urzqd Pracy w Rawie Mazowieckiej, ul 1 Maja lA;
- po*iuto*u Sittiot"ka iubliczna w Rawie Mazowieckiej, ul Niepodleglo6ci 8'

7, Miejsceprowadzeniadzialalno6ci'

Plac Wolnosci l, 96-200 Rawa Mazowiecka

8. Przeprowadzone kontrole zewnttrzne'

Na podstawie ksiq?ki kontoli ustalono, iz w zakresie objqtym niniejszym postqpowaniem nie

byly przeprowadzone zadne kontrole.

9. Rachunek bankowY.

Bank Sp6ldzielczy w Bialej Rawskiej FiliaNr 1 Rawie Mazowieckiej' ul Jerozolimska l4a'

60 9291 0001 0056 5958 2000 0010 - rachunek biezQcy

10. Urz4d Skarbowy wlasciwy do rozliczei podatkowych'

Urz4d Skarbowy w Rawie Mazowieckiej ul. Slowackiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. UstateniapostQpowaniakontrolnego'

Postepo\taniem oUiato prawidlowosi realizacji obowiq.zk6w zwi4zanych z gromadzeniem

a-t-"it .,-"*i*V.i podstawq do naliczenia czqdci oswiatowej subwencji og6lnej dla

Po*iut , Ra*skiego na i013 r. na podstawie nastQpujQcych akt6w prawnycJr:
- u.turly , aniu i*tze3nia 1991 i. o systemie oswiaty (Dz rJ ' z 2004 r ' Nt 256' poz' 2572

ze zm.), zwanej dalej ustaw4 o systemie oSwiaty,
;J;'" dni; 15 kwietnia'20il r. o systemie informacji o3wiatowej (Dz U' z 2011 t'

Nr 139, poz. 814 ze zm.),
- totpitiia.""iulrti"istra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r' w.sprawie sposobu

poizialu czqSci oswiatowej subwencji og6lnej dla jednostek samorz4du ter,'todalnego

w roku 2013 (Dz.IJ. z 2Ol2 r. poz. 1541)'
- rozporz4dzenia Minista Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzesnia 2008-r'.w sprawie orzeczen

i opinii wydawanych ptzez zespoly otzekajqce dzialqqce w publicznych poradniach

psy-hologiczno-pedagogicznych @2. U. Nr 1'73' poz' 1072),
- 

'.o'rpo.rai^oiu 
ttai"itu-u fdot*ji Narodowej z dnia 7'7 listopada 2010 r' w sprawie

*arrrnk6* o.g-iro."ania ksztalcenia, wychowania i opieki dla- dzieci i mlodzie2y

niepelnosprauiych oraz niedostosowanych spolecznie w- -specjalnych 
przedszkolach'

szkolach i oddzialach oraz osrodkach (Dz. U Nr 228, poz 1489),
- rozporzqdzetia Ministra Edukacji Narodowej z dna l'l listopada 2010 r' w sprawre

warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzi'eLy

niepelnosprauiych oru niedostosowanych spolecznie w - przedszkolach' szkolach

i oidzialach og6lnodostqpnych lub integracyjnych (Dz U Nr 228' poz 1490),
- rozporz4dzenii Ministra-Eiukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 -r' w sprawie rodzaj6w

i szczegilnych zasad dzialania piac6wek publicznych, warunl6w pob]'tu dzieci i mlodziezy

w tych;lacowkach oraz wysolio6ci i zasad odplatnoici wnoszonej ptzezrodzic6w za pob14

ich dzieci w tych plac6wkach (Dz U.Nr 109'poz.63l)'



Sprawdzeniem w toku posttpowania objQto nastepujqce dokumenty i dowody:

-^ sorawozdania Rb-27S - miesipczne sprawozdania z wykonania llanu dochod6w

iirJt"i"*yi-rt :"4*t ra ,*or"4du terltoiialnego za okres od poczqtku roku do dnia:

ii--a1""'zori r., 30 czerwca iOt: ,., :o wzesnia 2013 r'' omz roczne. spnwozdanie
, r"t"t*i" plalu dochod6w budzetowych jednostki sarnorz4du terytodalnego za okrcs

od joczqtku roku do dnia 3l gudnia 2013 r';
- pir-" ll'i.it,.*,*a EdukacjiNarodowej z dnia 14 grudnia 2012 r' Nr DKST-WSST-337-

rJ-5212012;
- pismo Powiatu Rawskiego Nr WPS 11I.0642'1 2013 MSzdnia07 stycznia20I3 r'l

- iitrno l.lini.ou rinans6iv z dnia 14 lutego 2013 r' Nr 5T4/4820/86/ MNMoI3/RD-5864

z zalqcznikiem;
- pismo Minista Finans6w

z zalqcznrkmtt1'
z dnia 08 marca 2013 r. Nr DWST-WSST-337-CKW-35/2013

- wybrane wydruki zestawienia zbiorczego
dotycz4ce danych oSwiatowych z zakresu
dzief 30 wrzesnia 2012 r.;

- orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane dla

oru, , porvodu wystQpowania u ucznia niedostosowania
niedostosowaniem sPolecznYm;

' orzeczenia o potrzebie indl widualnego nauczanial
- ozeczenie o stopniu niepelnosprawnoici'

z Systemu Informacji Oswiatowej (dalej SIO)'
liczby uczni6w (wychowank6w) wg stanu na

uczni6w niepelnosprawnYch
spolecznego albo zagro2enia

Kwota subwencji ogr6lnej przekazana Starostwu Powiatowemu w Rawie Mazowieckiej

przez Ministra Finans6w w roku 2013 r.

Zsodnie z przepisem art.27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r' o dochodach jednostek
-t"?."r"sd" 

ierytorialnego (Dz U z 2010 r., Nr 80, poz 526 ze. zrn') wysoko6i czgSci

"!*i""i"": 
sribwencji 

-ogOinej 
dla wszystkich jednostek samorz4du terytodalnego ustala

corocznie ustarva budzetowa.
Soosob podziatu czgSci oswiatowej subwencji og6lnej na rok 2013 zostal oke6lony

Jrorpotlaar.oio pfinistra Edukacji Narodowej z dnia 20 gmdnia 2012 r' w sprawie sposobu

poarilf" 
"reS"l 

oS*iutowej subwencji og6lnej dlajednostek samoradu teryto alnego w roku

2013 (Dz. tJ . z 2012 r. Poz. 1 54 1 )

AlgorJ4m podziatu subwencji oSwiatowej, stanowi4cy. zal4cznik do ww tozpotz{dzenia'

urileznia wysokoSi przyznawanych Srodkdw od skali i struktuy realizowanych zadan'

mierzonych iiczb4 uczni6w i wychowank6w wg stanu na dziei 30 wrzeinia 2012 r'

Na ustalonezgodnie z ww. algor)'tmem kwotq subwencji o3wiatowej sklada siQ:
- kwota bazowa czQsci oiwiatowej na realizacjq zadari szkolnych SOA,

kwota uzupelniajAca czQ3ci oswiatowej (wg wag P) na realizacjq zadan szkolnych SOB'
- krvota czgsci oswiatowej na realizacjE zadari pozaszkolnych - SOC'

Zgodnie z algoD'tmem podzialu subwencji o3wiatowej na rok 2013, w celu wyliczenia kwoty

"irp"i"idq"i.j 
subwencji SOB stosuje sig tzw ,,wagi f", \!Oqm 

przypisane s4 wska2niki

r*ietr-iqi"" kraote subwencji przyznan4 na 1 ucznia Wagi oznaczone- symbolami od

Pr il P,' dotycz4 uczni6w niepilnosprawnych z uwzglqdnieniem rodzaju i stopnia

niepelnosprawnoSci.

PodstawQ do naliczenia czgsci oSwialowej subwencji og6lnej dla poszczeg6lnych jednostek

samorz4eu ter)'torialnego stanowi4 dane wykazane w SIO wedlug stanu na 30 wrze6nia roku



poprzedzajecego rok, dla kt6rego ustalana jest wysokosi czQsci oswiatowei subwencji

o96lnej.

NaDodstawiedanychzSloMinisterstwoEdukacjiNarodowejopracowujewykazszk6l
i otiu"O*"f orowidzonych przez kazdq jednostkq samorz4du terttodalnego omz tzw'

-,ioy"rti ^i,i*"1q"4 dane kalkulacyjne przyjpte do obliczenia czQ5ci o6wiatowej subwencji

oeolnei na danr rok dla danej jednostki samorzqdu terytorialnego

d;i.;:;** 
'E;;-kac;i 

r'rarooowel, celem zweryfikowania zakesu zadari edukacvjnvch

realizowa.nych przez jednostkq samorz4du terytodalnego przekazuje samorz4dom wykazy

szk6l i plac6wek
w"*li*lu danvch dotvczy stanu liczby ucni6dwychowank6w oraz etat6w nauczycieli

."-i'ri"r io *tr!st* rolu poprzedza.lqcego rok, dla kt6rego ustalana jest wysoko36 czQsci

o6wiatowej subwencji og6lnej
O po*yzrlq *".inluci! w ierminie do dnia 11 stycznia 2013 r' -Ministerstwo 

Edukacji

i"iJ"G]*tO"'ii" sie pisrnem nr OfST-WSST-337-JJ-52/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r'

Ww. pisml stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszego protokolu'

lorlio:tnuwsti pr"y piS;ie nr WPS.I .064z.t ZOIiVS'aniaO7 stycznia 2013 r' przeslal do

VeN,*"tynto*-y wykaz prowadzonych/dotowanych szk6l/plac6wek Ww pismo stanowi

zal4cznik Nr 2 do niniej szego protokolu.

Zsodnie z zal4cznikiem do pisma Ministra Finans6w z dnia 14 lutego 2013 r'

Ni- ii+l+tzolsojMNK/2013,RIi-5864, roczna kwota subwencji og6lnej dla Powiatu

Rawskiego na rok 2013 wyniosla 27 839.770,00 zl, w q'm:
- czE(6 w1'r6wnawcza

z rcgo:
. kwota podstawowa
. kwota uzupelniai4ca

- czQsd r6wnowazQca
- czQse oswiatowa
Kseroiopia ww. pisma stanowi zalQcznik Nr 3 do niniej szego protokolu'

2.345 .52'7 ,00 zl,

2.345.s27,00 ^,
0,00 zl,

1.527.887,00 zl,
23.966.362,00 zl.

1, Wpllw Srodk6w subwencji oswiatowej na rok 2013 przedstawial siQ nastQpuj{co:

CZQSC oiwiatowa subw(ncji og6lnej

Lp.

I

a
2

Przekaz ane Srodl

D"t" TN' wB-I Kwota (w z1)

2
-
CZQSC oswiatowa subwencji og6inej na n-c styczen

Cz€S6 oswiatowa subwencjiog6lnej na m-c luty

3

20 .12.2012 r.

,TO?0R r.

29',l

1 9

1.847.844.00

t-uru4,o0
Czgsi oswialowa sublvencji og6lnej na m_c marz€c 23.02.2013 r. 3.6?8.576,00

4 CzeS6 oswiatowa subwencji og6lnej na m-c kwieciei 21.0.1.20iJ r . 68 1.843.566,00

5 CzeiC oswiatowa subwencjiog6lnej na m-c maJ 22.04.2013 t. 94 1.843.566,00

o CzASd oswiatowa subwencji og6lnel na m-c czerwrec 22.05.2Ot3r. 1 1 8 r .843.566,00

"1 CzeiC oswiatowa subwencji og6lnej nam-c lipiec 21.06.2013 r. 1 4 3 1_843.566,00

8 CZQS6 oswiatowa subwencji og6lnej nam-c sierpien 23 .07 .2011r . t7 | 1.843.566,00

Czesc oswiatowa subwencjog6lnej na m-c wrzesief 22.08.2013 r. 196 r.843.566,00

1 0 Cz€Si oSwiatowa subwencjog6lnej na m-c patdziemik 23 .09 .2013 r. 223 1.843.566,00

l 1 CZQS6 oiwiatowa subwencj og6lnej na m-c listopad 23.10.2013 r. 249 1.843.566,00

l). CzQsd oswiatowa subwencji ogdtnej na n"c grudzi€n 21.11.2013 r. 2 7 1 r.843.570,00

23.966.362.00



Powyzsza kwota subwencji zostala uj€ta w rocznym sprawozdariu z. wykonania planu

iociod6w budzetorvch iednostki su-oi"qdo teD'torialnego Rb-27S w dziale '758' rczAzial

75801, paBgraf 2920

2, Metryczka subwencji o{wiatowej

Minister Edukacji Narodowej w piSmie z dnia 08 marca 2013 r' Nr DWST-WSST-337-JJ-

LfW-:SlZOf: przekazal Siaroicie Rawskiemu dodatkowe informacje o zalo2enlach

O.rt:u,t* do si,alkulowada wysokosci subwencji oswiatowej dla jednostek samorz4du

teMorialneeo.
;; 

";:-;i;-" 
zal4czorro wvkaz szk6l i plac6wek prowadzonvcl/dotowatvch ptzez

Starostwo oraz metryczkQ subwencji oswiatowej 2013'

f*,"t"pi" *.* pi.-a, aoiu 08 marca 201j r' Nr DWST-WSST-337-JJ-CKW-35/2013

wraz z zhaczrikami stanowi zal4cznik Nr 4 do niniej szego protokolu

Z metryczkl wynika, 2e ptzyz.Ilana k\Nola czqsci oswiatow€j. subwencli og6lnej

na2Ot3 r. wynlosia i* pelnych zlotycQ 23 966 362 21, z czego nazadania: 
.^

szkolne SOA 13 717 285'41 zl'

- szkolne SOts 5 '840 644'19 zl'

- pozaszkolne SOC 4'408 432'94 zl'

W metryczce zaprezentowano dane w podziale na kategorie uczni6w (wychowank6w)' liczbq

uczni6w (wychowank6w) zakwalifrkowanych do poszczeg6lnych wag oraz Kwoly razem

pr4znane na poszczegolne kalegorie ucrnio\\ '

Metrvczka subwencii oswiatowej zawierala ponadto, informacje dotycz{ce ostatecznej kwoty

"risJi "Srai""*"j 
subwencji og6lnej przypadaj4cej w 2013 r'.na 1 ucznia -przeliczeniowego

* itai ogOtnottulo*ej (tzw. statrdard A podzialu zutw91cj1) w kwocie 5 163'085 zl oraz

wskazniki korygtrj4cego Di, kt6ry dla Powiatu wyni6sl rv 2013 r' - 0,9918489161'

3. Zgodnie z ww. wykazem szk61 i plac6wek prowadzonycb/-dotowanych pzez jednostkQ

samorzqdu terylorialnego wg stanu na dzief 30 wrzesnia 2012 r'' m terenie Powiatu

Rawskego uczylo sig 2.999 uczni6dwychowank6w, w tym:
- 9'1 icztti6w zakwalifikowanych do wagi P2 = 1,40 uczniowie z upo6ledzenient'umyslowym 

w stopniu lekkim, niedostosowani spolecznie, z zabnrzenian,i zachowania'

tagroz.rri rtuleinleniem, zagro2eni niedostosowaniem spolecznym, z chorobami

priewleklymi - wymagaj4cy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na

podstawie orzecreri, o it6rych mowa w art. 71b ust 3 ustawy o systemie oswiaty;
- 8 uczni6w zakwalif,rkowanych do wagi P3 = 2,90 uczniowie niewidomi, slabowidzqcy'

z niepelnosprawnosci4 ruchow4 w tym z afaz)a' z zabvzeniuni psychicznlni -

*ymugujacy stosowania specjalnej organizacji nauki i metod. pracy na podstawie

orzeczeii, o kt6rych mowa w art 7lb ust. 3 ustawy o systemie oswiaty;
- 29 uczni6w zakwalifikowanych do wagi P+ : 3,60 uczniowie nieslyszqcy, slaboslysz4cy'

z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub zBcznym na podsta\ ie

orziczeri, o kt6rych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oswiaty;
- 31 uczni6w zakwalifikowanych do wagi P5 = 9,50 dzieci L mlodiez z upoSledzeniem

umyslowym w stopniu glgbokim realizuj4cych obowiq?ek szkolny lub obowi4zek nauki

poprzez 
"uczestnict*o 

w zajqciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych

w'szkotach podstawouych i gimnazjach, uczniowie z niepelnosprawnosciami

sprzQzonymi oia. 
" 

uuty"^" , w tym z zespolem Aspergera - na podstawie orzeczen'

o kt6rvch mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oswiaty;



- 2.899 uczni6w zakwalifikowanych do wagi P7 = 0,082 dla ucznidw szk6l

ponadgimnazj alnych;
- i.lSS uczniOw zakwalifikowanych do wagi P3 = 0,19 dla sluchaczy kolegi6w'

pracownik6w sluzb spolecznych oraz uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych prowadz4cych

Lsztalcenie zawodowe, w tym na realizacje praktycznej nauki zawodu, a takze dla

uczni6w lice6w profilowanych i uczni6w szk6l specjalnych przysposabiajqcych do pracy

dla uczni6w z upoSledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz

dla uczni6w z niepelnosprawnoSciami sprzQzonyml'
- l8 uczni6w zakwalifikowanych do wagi Pr: - 0,20 dla uczni6w oddzial6w sportowych'
- 54 uczni6w zakwalifikowanych do wagi Pzs : 0,04 dla uczni6w gimnazjdw dla dzieci

i mlodziezy
- 41 wychowanl6w zakwalifikowanych do wagi P36 = 6,50 wychowankowie specjalnych

o6rodk6w szkolno-wychowawczych, wychowankowie specjalnych oSrodk6w

*y"tlo*ura"ry"tt i mlodzie2owych o5rodk6w socjoterapii, kt6uy kozystajA

z zakwatelowania w tYch o3rodkach;
- 54 dzieci zak u alifikor.r anych do r,r agi P, 0.84 dzieci objqre wczesnym wspomaganiem

,or*oju * przedszkolach, oddziilactr przedszkolnych w .szkolach 
podstawowych'

szkolach podstawowych, specjalnych o(rodkach szkolno-wychowawczych' specjalnych

o6rodkach wychowawczyih, osrodkach rewalidacyjno-\4ychowawczych, poradniach

psychologiczno-PedagogicznYch;
- iics,lg{ u""nii* zakwalifikowanych do wagi Pa3 = 0,03 dla plac6\'!'ek realizujacych

zadania pozaszkolne powiatowe ( ..).

4. Prawidlowosi danych statystycznych dotycz{cych ilo6ci uczni6w/wychowank6w

(wg poszczeg6lnych wag P), stanowi4ce podstawQ sporzqdzenia ww wykazu' zostaly

iwlryfikowane i potwierdzone, wg stanu na dzien 30 wrze6nia 2012 r'' przez Powiat Rawski'

Przy pi6mie Nr WPS III.0642.1.2013.MS z dnia 07 styoznia 2013 r' Powiat Rawski pzekazal

Ministerstwu Edukacji Narodowej zwerldkowany wykaz szk6l i placowek oSwiatowych'

kto.e 
"o.taly 

uwzglqdnione do wyliczenia ostatecznych kwot czQsci oswiatowej subwencji

og6lnej na rok 2013.

5. Sprawdzeniem w toku niniejszego postQpowania objqto dane 
"j:T 

y^Y- wykazie szk6l

i pdc6wek prowadzonych / doto**yih p.rez JST' wg stanu na dzief 30 wrzeinia 2012 r'

dorlcT4ce lic,/by uczniow/w) chor'r anl<6u :
a.1 og6lem - na podstawie danych wynikaj4cych z ksiqg uczni6dwychowank6w'
Uj pi.iuaujq"y"h otr"czenia o potrzebie kiztalcenia specjalnego, o k16rych mowa w art Tlb
''ust. 

: ustaiy t dnia 07 wrziSnia 1991 r. o systemie oswiaty' pod k4tern ich wlasciwosci'

altualnosci, prawidlowoSci zakwalifikowania stopnia niepehrospramoSci dzieci

posiadaj4cych orzeczenia do odpowiednich wag zgodnie z t)T ni orzeczeniami'

w odniesieniu do uczni6w uczqszczaj4cych do szkol:

.wchodz4cych w sklad Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im' Marii

Crl"g*r"*.ti".; w Rawie l'iazowieckiej ul Przemyslowa 2 w Zespole Plac6wek

Specjalnych, tj:
- Szkoly Podstawowej Specjalnej,
- Gimnazjum Specjalnego,
- Zasadrtlczej Szkoly Zawodowej Specjalnej,
- Szkoty Przysposabiaj4cej do Pracy,

r Gimnazjum MOS w Zespole Plac6wek Specjalnych, w Rawie Mazowieckiei

ul. Przemyslowa 2,



.Zasairniczrl Szkoly Zawodowej w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej;

. *"11oAra"y"ft w sklad Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im' Rejmonta w Rawie

Mazowieckiej, ul. Rejmonta 14, tj.:
- Liceum Og6lnoksztalcAcego,
- Technikum;

oraz wychowankdw:
.s*"ian"eo o..oata Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej ul Przemyslowa 2

iw Zespole Plac6wek Specjalnych).
. MOS w zespole Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul PEemyslowa 2

. intematu w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej' -

. iri"-"t p.ry Liceum og6lnoksztalcQcym w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych

im. Rejmonra,-d. nelmonta l4 w Rawie Mazowieckiej'

W wyniku analizy okazanych przez ww jednostki:
- ozeczef o potrzebie ksztalcenia speajalnego,
- orzeczen o pouzebie zajqi rewalidacyjno - urychowauczych'
- ksiqg uczni6dwYchowank6w,

w tonlionracii z danymi wykazanyni przez te podmioty w bazie da'nych o6wiatowych SIO

wg stanu na dzief 30 wrzesnia 2012 r' stwierdzono co nastQpuje

5.1. Powiat Rawski otzymal w roku 2013 Srodki subwencji oSwiatowej w kwocie

)ii .ssi,qi a, p" i^o braku wydanych we wla(ciwym terminie orzeczei' stwierdzajacych

potrzebi ksztalienia specjalnego na wla-Sciwym dla dziecka etapie -edukacyjnym' 
z uwagi

l"'-;"p'"f"".p."t""sd, upo3leidzenie lub inn4 okoliczno36 prawidlowo- zakwalifikowan4

do odpo*jeiniei uagi P. zgodnie z postano\ ieniami rozporzqdzenia Ministra Edukacji

x-"i6-li-, o'il" i"o g.o;iu 2012 i w sprauie sposobu podzialu czgici oiwiato\\ei

,"U*"""ji' ogOfn"j dla jldnostek samorz4du terytorialnego w roku 2013.(Dz U' z 2012'

ooz. | 54i t, d'ia .l l- ucznilw Por",l zsze dorl czylo uczniou uczqszczajqcych dol.

ili".*. Ogolnoksztalc4cego u Zespole Szkol Ponadgimnazjajn) ch im Rejmonla-

ul- n"j-onL 14 w Rawie Mazowieckiej - dla 6 uczni6w zakwalifiko*anych do wagi P:'

w tym:
. 5 uczni6w na podstawie ozeczef o potlzebie indlwidualnego nauczarua:

r' Nt g8l2olil20l2 zdnia 09.08.2012 r. wydane dla ucznia o numerze w ksigdze

uczni6w 154,
/ Nr 95/2010/i01 I z dtia25 08.2011r' wydane dla ucznia o numerzr w ksiqdze

Llczni6w 149,
r' Nr 88l20l0D0llz dnia 25.08.2011 r. wydane dla ucznia o numerze w ksiqdze

uczni6w 71,
r' ft 34l2o09i2olo zdnia 12.04.2010 r. wydane dla ucznia o numerze w ksiqdze

uczni6w 58,
/ Nr 1101201212013

uczni6w 56,
z d\ia O'1 .09.2012 r. wdane dla ucznia o numerze w ksiEdze

. 1 uczia zakwalifikowanego na podstawie gtzeczenra

Nr 8211125712110 z dnia 02.12.2010 r. wydanego dla

uczni6w 53.

o stopniu niepelnosPrawno3ci
ucznia o numeEe w ksi€dze

> Technikum w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych im Rejmonta w Rawie Mazowieckiej'

ul. Rejmonta 14 - dla 2 nczni6w zakwalifikowanych do wagi P3, na -p99s13wie 
otzeczen

o potizebie indlwidualnego nauczania: Nr 1O1l2Ol1/2012 z dnia 23 08 2012 r' wvdane



dla ucznia o mrmerze w ksiqdze uczni6w 260' Nr 120-11/12 z dnia 11 06 2012 r' *ydane

dla ucznia o numerze w ksiQdz€ uczni6w 270'

I Zasadricza Szkola Zawodowa w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalny-ch w,Bialej Rawskiej'

ut.tsc-anius_alaluczniaonunerzewksiqdzeuczni6w36'73'zakwalif ikowanego
;; ;;- i i ; podstawie orzeczenia o poLrzebie ksn alcen ia specjalnego.N r l4/2010/2011

/ dnia)0 erudnia 2010 r. obowi4zujqcego do ukoiczenia naukr w grmnarJur'

f)s"totu Podrtu*o*u Specjalna w Snecialnvm odrodku Szkolno'Wychowawczym
? 

iri.-vurli c.r"gorzewskiej ul l.,e-y'lo*a 2, ia"a Mazowiecka (wchodz4cym w sklad

2i.p"f" pi"*i"t Specjalnych).- ata 5 uczni6w zakwalihkowarych do wagi P2 nie

nosiadaiacvch orzeczer\ o potrzeore ksztalcenia specjalnego z powodu niedostosowania

:;;i;;;;". krorzv zostali wvkazani w tabeli NP2a jako p9slld-aja:{ ̂ }'w 
orzeczenra'

pi-vzr""-aoty"ryto oczni6w o numerach ewidencyjnych: l2O2' 1203' 1208' 1214' l2l5'

I Z a s a d n | c z a S z k o l a Z a w o d o w a S p e c j a l n a w S p e c j a l n y m o s l o d k u S z k o l n o .
w\cho\4awczvm im. Marii crlegorze*skiel ul Przemyslowa 2' Rawa Mazowiecka

i#;;;;;; '  " 

-tklad 
Zespoiu Plac6wek Specjalnvcht - dla 12 ucznjow

zakwalifikowanYch do wagi P2, w tym:

r' dla rrcznia o nulnerze w ksigdze uczni6w 709 na podstawie orzeczenia o potrzebie

itrtuGnlu ,p""jao"go Nr 109 2008/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 r' wydanego na czas

do tolica nauki w gimnazjum (wykazanego w tabeli NP2 i NP2a)'
y' dla tczria o numerze w ksi€dze uczni6w 707 na podstawie ozeczenia o potrzebie

tr"tuf""oiu specjalnego Nr 1 z dnia 05 stycznia 2009 r' raydanego na czas nauki

w gimnazjum (wykazanego w tabeli NP2 i NP2a)'
y' dla tcznia o numerze w ksipdze uczni6w 705 na podstawie otzeczet:La o potrzebie

ttr,"f""ri" specjalnego Nr 5/i012l2013 z dlLia 30 pzt2dziemika 2012 t' (wykazanego

w tabeli NP2 i NP2a),
/ dla ucznia o numerze w ksigdze uczni6w 708 na podstawie oAeczeria o potrzebie

t"r"f""ti" specjalnego Nr 8/i012l2013 z dnia 30 pazdziemika 2012 r' (wykazanego

w tabeli NP2 i NP2a),
/ dla rrcznia o numerze w ksiqdze uczni6w 706 na podstawie orzeczenia o potzebie

t.rtulc""lu specjalnego ft 3DOl2l2Ol3 z dnia 30 patzdzierllka 2012 t' (wykazanego

w tabeli NP2 i NP2a),
/ dla uczlrla o numerze w ksigdze uczni6w 712 na podstawie otzecze[ia o potrzebie

ksztalcenia specjalnego Nr 82/09/10 z dnia 23 czerwca 2010 r' wydanego na czas

ksaalcenia gimnazjalnego (wykazanego w tabeli NP2),

/ dla ucznia o numerze w ksiqdze uczni6w 701 \tykazanego w tabeli NP2a pomimo braku

iiiJ""iu o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego z uwagi na niedostosowanie

spoleczte.

5.2 Powiat Rawski otzymal Srodki czq6ci oswiatowej subwencji og6lnej w kwocie

loq.iit,ls zl dla 6 uczni6w, wykazanych jako uczniowie statystyczni Sa, kt6rzy nie byli

trczni#i szkol dotowanych/naizorowanyih pt""t Powiat Rawski' wg stanu na dzief

30 wrzeSnia 2012 r.
Powyzsze dotyczylo uczni6w/wychowank6w uczqszczaj4cych do:

) Szkoly Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym

i* tr.iarii crr"gorzertstie.l ut trzemystowa 2, Rawa Mazowiecka (wchodzqcym w sklad

Z"rpotu fU"O*:"t Specjalnych), dla kt6rej stosuje sig wskaZnik zwigkszajqcy 2'9%' dla

5 uczni6w, tj.:



y' uczria o numeze ewidencyJnym 1218, kt6ry wg zapisu w ksiQdze uczniow zostal

przyjQty do Szkoly w dniu 06 listopada 2012 r"

/.|!,zriaonumerzeewidencyjnl,rn1220,kt6rywgzapisuwksiQdzeucTni6wzostal
przyjQty do Szkoly w dniu 14 grudnia 2012 r"

/ rrc:zria o numerze ewidencyjnym 1217' kt6ry wg zapisu w ksiQdze uczni6w zostal

przyjEty do Szkoly w dniu 31 pazdziemika 2012 r''

z a*O"i'u"roiO*, kt6rzy zgodnie z wyjaSnieniami Dyrektora Zespolu Plac6wek

sr*"f"t"n, a"t zt 
"iyc,iia:otO 

t wog6le nie przybyli a9 fztgtr' a zostali ujQci

UlrlJ O-l"ft sfO nu podsrawie wskazania oirodka Rozr'roju Edukacji

Ww.uczniowiezostalijednoczesniewykazanijakouczniowiezespecjalnymipotrzebami
;il";;;;;;i ; 

"b"lach 
NP2 i Nf2a, co skutkowalo d$ukotn)'rn zaliczeniem do

wagi P2.
) Gimnazjum MOS w Z€spole Plac6wek Specjalnych ul Przemyslowa, 

? 
- 

YY]:
Mazodeckiej _ dla I ucznia o nutnerze ewidencyjnym ucznia 25q_kt6v wg zaplsu

* trigd". .t"^iO* tostal przyjqty do Gimnazjum w dniu 08 listopada2}l2 t'

Ponadto ww. 6 uczni6w zostalo zakwalifikowanych do nastqpuj4cych wag P:
- - 

. Or* I uczeii Gimnazjum MOS w Zespole Plac6wek Specjalnych

ul. Przemyslowa 2 w Rawie Mazowieckiej

. Pa3 5 uczni6w Szkoly Podstawowej Specjalnej w Specjalnym OSrodku Szkolno-

im. Marii Grzegorzewskiej ul Przemyslowa 2' Ra\ta Mazo\ lecka'

1 uczeir Gimnazjum MOS w Zespole Plac6wek Specjalnych

ul. Prz€myslowa 2 w Rawie Mazowieckiej

Wyja3nienia Dyrektora Zespolu Plac6wek Specjalnych z dni.a 2l stycznla 2016 r' stanowt4

zalqcznik Nr 5 do niniejszego protokolu

5 .3Powia tRawsk io tzymalSrodk iczq3c io3wia towe jsubwenc j iog6 lne jwkwoc ie
lss.ilS,io 

"l 
d^ 6 wychowant6w Mlodziezowego osrodka Socjolerapii wvkazanvch jako

o"^io*i" uu,y"y"^i Sa (w tym: 5 uczni6w Szkoly Podstawowej Specjalnej.w SOSW oraz

i'*r*t cit"ti-jut frlOS; zakwalifitowanych do wagi P36 jako korzystajqcy' na dziei

3O wrze!,nia 2012 r., z zakwaterowania w Osrodku, pomimo' ze na dzle'i 30 *tzeSria 2012 t

nie byli wychowankami OSrodka i nie korzystali z zakrvaterorvania w O6rodku

Powyzsze dotyczylo :
y' \,"'vchowanka o numetze w rstqdze wychowank6w 124, kt6ry zostal pzyiQty

30 pu2dziemika 2012 r.,
u *yiho**ku o nu-"rzi w ksipdze wychowank6w 125, kt6ry zostal psyiQty 05 listopada

2012 t.,

" 
*ychowanka o numerze w ksigdze wychowank6w
2012 r.,

126, kt6ry zostal pflyjQty 07 listopada

y' wychowanka o numelze w ksigdze wychowank6w 130, kt6ry zostal ptzyjety 13 grudnia

2012 t.,
v a-O"tl *v"1to***6w, kt6rzy byli skierowani przez Osrodek Rozwoju Edukacji a w og6le

nie dotarli do O6rodka

Wyjagnienia Dyrektora Zespolu Plac6wek Specjalnych z dnia 21 stycznia 2016 r' dotycz4ce

*ryka"-iu w*. oczni6w w bazie SIO stanowi4zal4czrik Nr 5 do niniejszego protokolu'

1 0



Zalacznik Nr 6 do niniejszego protokolu stanowiq kserokopie ofteczen o potzebie

il?ii"*i" to*:a*go, indlwidualnego nauczatla' orzeczetia o stopniu niepelnospraunoscr

oraz wybrane wydruki z bazy danych Slo'

Szczee6lowe dane dotycz4ce poszczegolnych plac6wek prezentuje ponizsza tabela:

* K w o t a S u b w e n c j i w y n i k a j q c a z i l o c z y n u i l o s c i u c z n i 6 u / w y c h o w a n k 6 u i w a r t o s c i j e d n o s t k o w e j

"ap"*i"a"*"i 
pov"J"gornvnt wagom e' tj : $aga Pz 7 169'40 zl' waga Pr - 11 850 90 zt' waga Pa

isl+:: .ao r i ,  *ueu p, -  +ge4s,sO.t ,  waea p,,-  20484zl.  wasaP'" 31286i0zl  P$ 153'63 zl '

Sa 5.121.00 zl .

Waga P

llosi uczni6lv /
lloSa uczmow /

ynikaj4ca z
przedlozonYch

Rdznrca

Lp. Nazwa plac6wki I1056 uczni6!v/

(kol. 4 - 5)

Kwou
subwencji *

5 6
,7

2 3

8 9 . 1 0 5 , 4 1
Liceum Og6lnokszialcEce w

Rawie Mazowjeckiej ul
I{ejmonta 14

96-200 Raua Mazowrecka

2

Technikum
w Rawie Mazowieckiej

u]. Rejmonta 14
96-200 Rawa Mazowiecka

P] 2 0 2 29.701,80

3

Zasadnicza Szkola Zawodowa
w Bialei Rawskiej,

ul. ls Grudnia 9
96-230 Biata Rawska

3 1 1.169,40

4

Szkola Podstawowa w SOSW
w Zespole Plac6wek
Specjalnych Rawie

Mazowieckiej
ul. Przemyslowa 2

96-200 Rawa Mazolvrecka

Sa 42.189 26.347,55

P] )6 l l l 5 107.541,00

47,334 42,189 5 , 1 4 5 190,43

5

Zasadnicza Szkola Zawodowa
w SoS

w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemyslowa 2

96-200 Rawa Mazowiecka

_25 l 3 12 86.012,80

6

Ginnazjun MOS w Zespoie
Plac6wek Specjalnych
w Rawie Mazowieckiej

ul. Przemyslowa 2
96-200 Rawa Mazowlecka

Sa l 5 l 4 I 5 .121 ,00

P:I 15 1 4 I 204,81

l 5 I 153,6i

7

Mlodziezn\ry Osrodek
Socj oterapii

ul. Przemyslowa 2
96-200 Rawa Mazowiecka

34 28 6 r99.719,00

Razeml 551 .886 ,86

Razen w pelnych zlotYch: 551.887

1 l



6. \4ajac na uwadze powyzsle. Powiat Rawskj otr4mal

oiwiarouej subwencji og6lnej $ l\ ocie \l1 2szej od naleznej

zl co prezentuje Ponizsza tabela.

w roku 2013 Srodki czQsci
o 551.887 (w pelnych zlotych)

lloja uczni6w (sychowankow) K$ota sublvencji (w zl)

Kalegoria uczni6w (wychowankow) > ( 4 - 5 ) ( 7 - E )

3 4 5 7 9
l

l l .468, t5
Finansosy sra!!!4!l!i!lll 085

12.542.247,50Ucz. sialysryczni szk6l
Dubl./nicDubl. - mlodziez

Sa I 2.455,334 2.449,189 6,145 t2.573.166,45

2 Ucz. statystyczni szk6l 0,7 9J 9l 0 333.377,t2 333.371,12 0.00

3 Ucz. statlstyczni szkol
nieDublicznych - dorosli

Sc 152 452 0 810.142,24 810.142.24 0,00

28

13.717.285,41 1J.685.816,86 .]r.468,55
Razen zndania szkoln€ SOA 3.000,314

695.431,84 494.644,64 200.741,20
5

Ucz. niedostosowa spol oraz
ucz. nieo.

P.

1.4

2-9

97 69

8 0 8 118.807.21 0.Qq r  18.807,21
6

3.6 29 s
0

514.612.41 534.632.41 0.00
7 1.508. 4.58 1.508. l ]4 .5E 0,00

0,008 9.5 l l

l 0 Ucz. szk. ponadginnazjalnych 0.082 2.899 2.899 t.217 .353.94 \.2t7 .353,94

l l
ucz szkd zalvodowYch i 0 , 1 9

02-

1.785 1.785 0 |.736.787,24 1.736.141 ,21 0.00

l 8 1 8 18.435.60 r8.435.60 0.00
l 6

11.061,36 10.856,51 204,84
l t llcz. gimnazj 6rv dla dzieci i 0,04 54 53

Razem zrdania szkolnelQE 5.E40.644.t9 5.520.888,94319.755.25

2t5 2t5 1.651.522.58 1.651.522.58 0.00
3 5 w\ch.  s  In tematacn I  Dundcn

1.364.746,51 l.165.027.5?199.719.00
39 w\ch. SOS\ .  SOw. MOS P 6,5 4 l 35

0.84 54 54 232.284.57 232.248.57 0.00

:10 0,01 7.540,796 7.541,651 6. i45 I  t59 875.22 1 158.931,16

4.408.43294 4.207.769.44 200.66306

o{atecaa kqora czeici o{$Dro$el sub$enrJl;g6Gej 'a. diaaA+SbB 23.966.362 23.414.475 551.887

II. Podsumowanie.
UdostQpnione do badania dokumenty i ewidencje w calosci zwr6cono w dniu 8 lutego 2016 r'

Niniejszy protok6l sporz4dzono w jednym egzemplarzu'. ktory zawiera l J ponlrmerowanych

koleiio 
-stron. 

Przed podpisaniem protok6l zoital odcz''tany osobom bior4cym udzial

w ciynnoSciach badania ksiqg w dniu 8 lutego 2016r'

Integraln4 cz€36 niniejsz€go protokolu stanowiQ zalqczniki wedlug poniZszego spisu:

Wyszczeg6lnienie

2012 r. Nr DKST-WIST- l7Jl-52 2012
KserokoDla prsma Po\ tatu t'u*.o,"go Ni \tFSlll0o+2 12tllL\ls
7 rini, 0i stvcznia 20l3 r.

Ilo36
stronLp.

I 2

52

;
Kserokopia pisma Ministra Finans6w
Nr S f4 4820 8b'VNK/2011/RD-5864

z dna 14 lutego 2013 r' 12

l 2



r""--topiu pi.*a l.linnttu gauu"ji Narodowej z dnia 08 marca 2013 r'

Nr DWST-WSST-337-JJ-CK w-354q!1
WyLulini 

- --*ia 
lyr.l.ro* aspotu pta"owek specjalnych z dnia 2l stycznia

2016 r .
K*.o6tto.r""ret1 

" 
pottt"bie ksztalcenia specjalnego, indpvidualnego

narJczaria, otzeczerTia o stopniu niepelnosprawnoSci oraz wybrane
z b^z v danvch SIO.

Po odcz).taniu i nie wniesieniu przez osoby obecne
protok6l podpisano.

Ra*a Mazowiecka, dnia 8 lutego 2016 -

pruy odcz)'t)'waniu protokolu uwag,

Podpisy os6b sporz4dzaj 4cych protok6l:
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