
  

 

 

N A J W Y ś S Z A  I Z B A  K O N T R O L I  
 
 

DELEGATURA W OLSZTYNIE 

 
 

 

 
Nr ewid. 165/2009/P/09/192/LOL 

 
 

 

Informacja 
o wynikach kontroli  
zapewnienia uczniom  
bezpiecznych warunków dowozu  
do szkół podstawowych i gimnazjów  
w wybranych gminach 
województwa warmińsko-mazurskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Olsztyn     listopad     2009  r. 

 





 

3 

Spis treści 

1. Wprowadzenie................................................................................................................. 4 

2. Podsumowanie wyników kontroli ................................................................................. 7 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności ................................................................. 7 

2.2. Synteza wyników kontroli ......................................................................................... 7 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski ....................................................................................... 11 

3. WaŜniejsze wyniki kontroli.......................................................................................... 12 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego............................................................................. 12 

3.1.1. Bezpłatny transport i opieka przy dowozie uczniów  do szkół.................... 12 

3.1.2. Prawo zamówień publicznych ..................................................................... 13 

3.1.3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .......... 14 

3.1.4. Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach............................................. 15 

3.1.5. Organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów ....................................... 16 

3.2. Istotne ustalenia kontroli ......................................................................................... 16 

3.2.1. Wywiązywanie się gmin z obowiązku bezpłatnego dowoŜenia 
uczniów i zapewnienia im opieki................................................................. 16 

3.2.2. Organizacja dowoŜenia................................................................................ 21 

3.2.3. Skargi i wnioski dotyczące dowozu uczniów do szkół................................ 34 

3.2.4. Wydatki gmin na dowoŜenie uczniów do szkół .......................................... 34 

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli ................................................. 35 

4.1. Przygotowanie kontroli............................................................................................ 35 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli..................... 36 

5. Załączniki ...................................................................................................................... 38 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów ...................................................................... 38 

5.2. Podstawowe dane dotyczące dowoŜenia uczniów w skontrolowanych 
gminach województwa warmińsko - mazurskiego.................................................. 39 

5.3. Wykaz osób odpowiedzialnych za działalność kontrolowanych jednostek ............ 40 

5.4. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli .................. 41 

5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację  o wynikach kontroli.................. 42 



Wprowadzenie 

4 

1. Wprowadzenie 

Temat kontroli 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych  

i gimnazjów w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego. 

Uzasadnienie podjęcia kontroli 

Kontrola planowa niekoordynowana, podjęta przez NajwyŜszą Izbę Kontroli  

z własnej inicjatywy, w ramach priorytetowego kierunku na lata 2009-2011 „Państwo 

sprawne i przyjazne obywatelowi” oraz obszaru badań kontrolnych w 2009 r. 

„Dostępność i jakość edukacji”. 

Główną przesłanką podjęcia kontroli były wyniki przeprowadzonej przez NIK 

Delegaturę w Olsztynie w 2001 r. kontroli dotyczącej wykonywania przez gminy 

zadań w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów 

w woj. warmińsko-mazurskim1, kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w tym 

zakresie w 2003 r.2, a takŜe informacje o nadal występujących nieprawidłowościach, 

polegających zwłaszcza na wykorzystywaniu niesprawnego pod względem 

technicznym taboru samochodowego, stwarzającego zagroŜenie dla bezpieczeństwa 

przewoŜonych uczniów.  

W wyniku ponad 3.800 kontroli pojazdów przewoŜących uczniów, 

przeprowadzonych w latach 2006-2008 na terenie województwa przez Wojewódzki 

Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Policji, 

kontrolujący m.in. zatrzymali 243 dowody rejestracyjne pojazdów z uwagi na ich zły 

stan techniczny, nałoŜyli na kierujących 211 mandatów karnych, a czterem zatrzymali 

prawo jazdy. W 31 przypadkach kontrolujący stwierdzili brak opiekunów  

w pojazdach przewoŜących uczniów. 

                                                 

1 Informacja o wynikach kontroli „Realizacja przez gminy zadań w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół 
podstawowych i gimnazjów w woj. warmińsko-mazurskim” – nr ewidencyjny 161/2001/P01/157/LOL 

2 Informacja o wynikach kontroli „Realizacja przez gminy zadań w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół 
podstawowych i gimnazjów w woj. warmińsko-mazurskim” – nr ewidencyjny 152/2003/K03/001/LOL 
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Cel kontroli i główne zagadnienia objęte kontrolą 

Celem kontroli była ocena działań organów gmin na rzecz zapewnienia uprawnionym 

uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjów, 

poprzez zbadanie w szczególności:  

- czy bezpłatnym dowozem oraz opieką w trakcie dowozu objęto wszystkich 

uczniów, o których mowa w art. 17 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty3,  

- czy prawidłowo dokonano wyboru przewoźników, w świetle przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 oraz rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia5, 

- czy stan techniczny uŜytkowanych pojazdów oraz dokumentacja związana  

z wykonywaniem transportu były zgodne z wymaganiami ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym6, 

- czy dowóz uczniów zorganizowano z uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznych 

warunków oczekiwania na dojazd w tzw. punktach zbiorczych oraz minimalizacji 

czasu dojazdu do placówek szkolnych, 

- czy szkoły organizowały zajęcia świetlicowe uczniom oczekującym w szkołach 

na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub powrót po ich zakończeniu. 

W badaniach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dowozu uczniów, na podstawie 

art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli7, zwanej 

dalej ustawą o NIK, uczestniczyła takŜe Inspekcja Transportu Drogowego, która na 

zlecenie NIK przeprowadziła doraźne kontrole stanu technicznego pojazdów 

wykorzystywanych do dowozu uczniów do szkół w gminach objętych kontrolą. 

Okres objęty badaniami kontrolnymi 

Kontrolą objęto lata szkolne 2007/2008 i 2008/2009 (do 31 marca 2009 r.).  

                                                 

3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
4 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm. 
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm. 
6 Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. 
7 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.1701 ze zm. 
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Czas przeprowadzenia kontroli i jednostki objęte kontrolą 

Kontrolę przeprowadzono w 15 urzędach gmin, w okresie od 1 kwietnia do 24 lipca 

2009 r., na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK. Objęto nią sześć gmin, w których 

podczas kontroli przeprowadzonej w 2003 r. stwierdzono istotne nieprawidłowości 

(Budry, Dźwierzuty, Kolno, Lubomino, Piecki, Sępopol) i osiem gmin o najmniejszej 

liczbie szkół podstawowych i gimnazjów, a takŜe jedną gminę (Kozłowo), w związku 

ze skierowaną do NIK skargą dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu na dowóz uczniów. 

Oceny działalności gmin dokonano według kryteriów, o których mowa w art. 5 ust. 2 

ustawy o NIK, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 

Szczegółowy wykaz skontrolowanych podmiotów przedstawiono w załączniku nr 5.1 

do niniejszej Informacji. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania organów gmin na rzecz 

zapewnienia uprawnionym uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół 

podstawowych i gimnazjów, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Organy 

wykonawcze pięciu gmin uzyskały ocenę pozytywną, jeden pozytywną  

z uchybieniami, a dziewięć pozytywną z nieprawidłowościami.   

Istotne, stwierdzone podczas badań kontrolnych nieprawidłowości to: 

− przypadki niezapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym 

zamieszkałym w pobliŜu szkół, 

− niewłaściwa opieka w czasie przewozu uczniów transportem 

zorganizowanym przez gminę, 

− uŜywanie pojazdów zagraŜających bezpieczeństwu ruchu drogowego,  

− nieprawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych. 

Zasadniczą przyczyną występowania nieprawidłowości było nierzetelne 

wywiązywanie się ze swoich obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych 

za organizację dowoŜenia uczniów oraz nienaleŜycie sprawowany nadzór w tym 

zakresie przez kierowników kontrolowanych jednostek. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Wszystkie z 15 skontrolowanych gmin wywiązały się z ustawowego 

obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom, których dro ga z domu 

do szkoły przekraczała 3 km (klasy I-IV szkół podstawowych) i 4 km (klasy 

V-VI szkół podstawowych oraz gimnazja)8.  

W czterech gminach dowozem nie objęto jednak 25 uczniów 

niepełnosprawnych w roku szkolnym 2007/2008 oraz 20 w roku 2008/2009,  

                                                 

8 art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 
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(ok. 10% ogółu uczniów niepełnosprawnych), uzasadniając to niewielką 

odległością pomiędzy ich miejscem zamieszkania, a szkołą, mimo Ŝe gminy 

zostały zobligowane do bezpłatnego dowoŜenia uczniów niepełnosprawnych 

bez względu na tę odległość9.  

W latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009, do korzystania z bezpłatnego dowozu 

uprawnionych było w badanych gminach odpowiednio 4.463 i 4.204 uczniów  

(ok. 55% ich ogółu). Liczba uczniów faktycznie dowoŜonych w tych latach była 

większa i wynosiła 4.610 i 4.364, gdyŜ bezpłatnym transportem objęto równieŜ 

uczniów (odpowiednio 147 i 160), którzy wprawdzie z uwagi na mniejszą niŜ  

3 km odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, nie byli do tego uprawnieni, 

lecz mieszkali w pobliŜu tras dowoŜenia. 

Nie wszystkie gminy wywiązywały się natomiast w pełni z obowiązku 

zapewnienia uczniom opieki w czasie przewozu10. Tylko w sześciu z nich,  

w pojazdach stanowiących własność gminy lub wynajętych, opiekę tę 

sprawowali specjalnie zatrudnieni w tym celu opiekunowie. W pozostałych 

dziewięciu gminach stwierdzono brak opiekunów w tzw. mikrobusach11,  

a takŜe przypadki zlecania kierowcom tych pojazdów sprawowania opieki 

nad przewoŜonymi uczniami, w tym równieŜ nad uczniami 

niepełnosprawnymi.  

Ustawa o systemie oświaty, nakładając na gminy obowiązek zapewnienia 

uczniom opieki w czasie przewozu, nie precyzuje jednak sposobu jej 

sprawowania. Z ustaleń kontroli wynika natomiast, Ŝe łączenie zadań związanych 

ze sprawowaniem wspomnianej opieki z jednoczesnym kierowaniem pojazdem 

nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa dowoŜonym uczniom. [str. 16-21] 

                                                 

9 art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty 

10 art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy o systemie oświaty 

11 Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niŜ 9 osób łącznie  

z kierowcą oraz ich bagaŜu. 



Podsumowanie wyników kontroli  

9 

2. W latach szkolnych objętych kontrolą, większość uczniów, tj. odpowiednio 

3.319 w roku szkolnym 2007/2008 (72% objętych dowoŜeniem) oraz 3.026  

w roku szkolnym 2008/2009 (69%), dowoŜono do szkół transportem 

zorganizowanym przez gminy. 

Pozostali uczniowie korzystali z komunikacji publicznej (1.291 i 1.338) lub 

dojeŜdŜali do szkoły we własnym zakresie (9 i 8). Wszystkim uczniom 

korzystającym z komunikacji publicznej gminy zrefundowały koszty przejazdu. 

Spośród 57 pojazdów (autobusów i mikrobusów) uŜywanych do przewozu 

uczniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz 55 w roku 2008/2009, odpowiednio 

17 (30%) i 22 (40%) stanowiły własność gmin. Pozostałe pojazdy 

wykorzystywane w tym celu naleŜały do podmiotów gospodarczych,  

z którymi gminy zawarły umowy o dowoŜenie uczniów. 

Spośród 15 kontrolowanych gmin, 12 korzystało z usług wynajętych 

przewoźników. Ich wyboru dokonano w ośmiu gminach w sposób prawidłowy, po 

przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W czterech 

gminach stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, które nie miały wpływu 

na wybór oferty. W dwóch gminach ujawniono czyny wskazujące na naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

Stan techniczny pojazdów nie zawsze zapewniał bezpieczeństwo 

przewoŜonym uczniom. Przeprowadzona na zlecenie NIK przez Inspekcję 

Transportu Drogowego kontrola 36 spośród 55 pojazdów naleŜących do gmin 

oraz przewoźników niepublicznych wykazała, Ŝe stan techniczny sześciu  

z nich, nie spełniał wymagań określonych w ustawie Prawo o ruchu 

drogowym. Kontroluj ący zatrzymali dowody rejestracyjne tych pojazdów.  

Większość pojazdów (65%) wykorzystywanych do przewozu uczniów była 

eksploatowana nie dłuŜej niŜ 10 lat. JednakŜe w sześciu gminach 

wykorzystywano równieŜ autobusy ponad dwudziestoletnie, w tym dwa 

uŜytkowane przez 30 i 33 lata. [str. 21-24] 

3. Uczniów dowoŜono do wszystkich, funkcjonujących w badanych gminach  

48 szkół podstawowych i 17 gimnazjów. Ze względu na rozproszenie sieci 

osadniczej, w kontrolowanym okresie zorganizowano 445 tzw. punktów 

zbiorczych usytuowanych na trasach dowozu. W ocenie NIK, lokalizacja tych 
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punktów była właściwa, gdyŜ w zdecydowanej większości (94%), uczniowie 

dochodzili do nich z miejsc zamieszkania oddalonych nie więcej niŜ o 1 km. 

Nie zawsze jednak punkty zbiorcze były usytuowane w miejscach, które 

zapewniały bezpieczne oczekiwanie na transport i wsiadanie do pojazdu. 

W roku szkolnym 2008/2009 liczba punktów zbiorczych posiadających 

zadaszenie wynosiła 294 i wzrosła o 10 w stosunku do roku poprzedniego. 

Pozostałe punkty zbiorcze (180, tj. ok. 34%) nie zapewniały oczekującym  

na transport uczniom ochrony przed opadami atmosferycznymi. [str. 24-30] 

4. W ocenie NIK, kontrolowane gminy prawidłowo ustaliły trasy oraz 

harmonogramy dowoŜenia uczniów, gdyŜ zarówno czas przejazdu do szkoły, 

jak i powrotu do miejsca zamieszkania dla 90% dowoŜonych uczniów nie 

przekraczał 30 minut. Większość dowoŜonych uczniów (ponad 70%) 

oczekiwała w szkołach nie dłuŜej niŜ pół godziny na rozpoczęcie zajęć, a takŜe 

na odwiezienie po ich zakończeniu. Wystąpiły jednak przypadki, gdy czas ten 

sięgał nawet 190 minut. 

Tylko w pojedynczych przypadkach uczniowie najmłodszych klas szkoły 

podstawowej przebywali poza domem przez ponad 8 godzin, mimo iŜ zajęcia 

lekcyjne trwały około 4 godzin. Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe skrócenie tego 

czasu wymagałoby uruchomienia dodatkowych kursów, co wiązałoby się  

z koniecznością zaangaŜowania przez gminy większych środków na zakup  

i eksploatację pojazdów lub ich wynajęcie. [str. 31-32] 

5. Gminy wywiązywały się z obowiązku zorganizowania zajęć świetlicowych 

dowoŜonym uczniom, oczekującym na rozpoczęcie lekcji lub powrót  

do domów po ich zakończeniu. UmoŜliwiono im takŜe korzystanie z posiłków. 

Zajęcia świetlicowe w szkołach były prowadzone przez wykwalifikowanych 

pedagogów. Uczniowie mogli w tym czasie odrabiać lekcje lub uczestniczyć  

w zajęciach wyrównawczych i kół zainteresowań, a takŜe korzystać ze sprzętu 

komputerowego oraz rtv. [str. 32-33] 

6. Na dowoŜenie uczniów kontrolowane gminy w 2008 r. wydatkowały  

4.534 tys. zł, tj. o 4% więcej niŜ w 2007 r. Przeciętny roczny koszt dowoŜenia 

jednego ucznia wyniósł 1.033,52 zł i wzrósł w tym okresie o 6%.  

W poszczególnych gminach, głównie z uwagi na róŜne ukształtowanie sieci 

osadniczej oraz róŜny stan dróg, znacznie zróŜnicowany był zarówno udział 
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wydatków na dowoŜenie w wydatkach ogółem (od 0,7% do 3,0%),  

jak i przeciętny koszt dowoŜenia ucznia (od 283 zł do 1.755 zł). [str. 34] 

7. Ustalone w wyniku kontroli finansowe skutki nieprawidłowości stanowiły 

kwotę 11,2 tys. zł, a korzyści finansowe - 11,8 tys. zł. [str. 37] 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

W stosunku do ustaleń kontroli przeprowadzonej w 2003 r. nastąpiła istotna poprawa 

bezpieczeństwa przewozu oraz warunków oczekiwania uczniów w punktach 

zbiorczych. Zmniejszył się bowiem z 78% do 35% udział uŜywanych do przewozu 

uczniów pojazdów eksploatowanych dłuŜej niŜ 10 lat, a ich stan techniczny znacznie 

się poprawił. Zmniejszył się równieŜ (z 41% do 34%) odsetek punktów zbiorczych, 

które nie zapewniały oczekującym ochrony przed działaniem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych.  

ToŜsame z wynikami poprzedniej kontroli są natomiast ustalenia dotyczące 

niezapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki części uczniów niepełnosprawnych,  

a takŜe zlecania tej opieki kierowcom pojazdów. Mimo podejmowania przez gminy 

działań na rzecz dostosowania harmonogramów dowozu uczniów do planów zajęć 

lekcyjnych, nadal dla części uczniów czas przeznaczony na dojazdy i oczekiwanie 

przed i po lekcjach sięgał czterech godzin. 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia przez organy stanowiące  

i wykonawcze gmin działań zapewniających wszystkim uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatny dowóz i opiekę lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna na 

zasadach określonych w umowie zawartej między gminą, a rodzicami lub opiekunami 

ucznia. Gminy powinny takŜe:  

− wprowadzić mechanizmy skutecznej kontroli realizacji dowozu uczniów,  

w szczególności w zakresie wywiązania się przez przewoźników z warunków 

określonych w zawartych z nimi umowach, 

− usprawnić organizację dowozu uczniów do szkół, zwłaszcza poprzez skrócenie 

czasu oczekiwania w szkole na zajęcia i powrót do domu, 

− poprawić warunki oczekiwania uczniów w punktach zbiorczych na transport. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego 

3.1.1. Bezpłatny transport i opieka przy dowozie uczniów  

do szkół 

Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom uczęszczającym  

do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z postanowień 

zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty12, zwanej dalej 

„ustawą”.  

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana  

w sposób umoŜliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie moŜe przekraczać (art. 17 ust. 2): 

− 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

− 4 km, w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów. 

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 3 ustawy, jeŜeli droga dziecka z domu do 

szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości, 

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

Do obowiązku gminy naleŜy takŜe zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki  

w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do publicznych 

szkół podstawowych oraz gimnazjów. W tym przypadku obowiązek zapewnienia 

transportu powstaje bez względu na określone w art. 17 ust. 2 odległości. JeŜeli 

dowoŜenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni ucznia 

niepełnosprawnego, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz 

jego opiekuna do szkoły, na zasadach określonych w umowie zawartej między 

wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami 

prawnymi ucznia (art. 17 ust. 3a). 

                                                 

12 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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Dowóz uczniów moŜe być zlecany przez gminę przewoźnikom, poprzez udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonywanie takiej usługi. 

Gmina, jako jednostka zaliczana, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych13, do sektora finansów publicznych, 

zawiera umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,  

na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych (art. 35 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych). 

3.1.2. Prawo zamówień publicznych 

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „Pzp”. 

Udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane z zastosowaniem 

przepisów Pzp, winno następować zgodnie z następującymi zasadami: 

• Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców (art. 7 ust. 1, 2 i 3 Pzp). 

Zamawiający nie moŜe określić warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję (art. 22 ust. 2 

Pzp). Zachowaniu uczciwej konkurencji mają słuŜyć m.in. wymogi zawarte  

w art. 29 Pzp, stanowiącym Ŝe przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Zamawiający musi odrzucić ofertę (art. 89 ust.1 pkt 3 Pzp), jeŜeli jej złoŜenie 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji lub oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp). Przy czym art. 3 ust. 1 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji14 stanowi, Ŝe czynem nieuczciwej 

                                                 

13 Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 

14 Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz.1503 ze zm). 
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konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeŜeli 

zagraŜa lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający 

moŜe ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 8 Pzp). 

• Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych  

w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim  

(art. 9 Pzp). Z postępowania sporządza pisemny protokół, który wraz  

z załącznikami przechowuje przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 96 i 97 Pzp). 

• Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz 

przetarg ograniczony. Zamawiający moŜe udzielić zamówienia w innym trybie 

tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 Pzp). 

Pzp stosuje się, gdy wartość zamówienia przekracza wyraŜoną w złotych 

równowartość kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp).  

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. 

Istotną czynnością związaną z przygotowaniem zamówienia publicznego jest 

ustalenie jego wartości, którą w myśl art. 32 ust. 1 Pzp, stanowi całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone 

przez zamawiającego z naleŜytą starannością. JeŜeli przedmiotem zamówienia  

są dostawy i usługi, ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niŜ  

3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (art.35 ust.1 Pzp). 

Zasadą jest zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych na czas oznaczony 

(art.142 ust.1 Pzp) z nielicznymi tylko wyjątkami wymienionymi w art. 143 Pzp. 

3.1.3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych 

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, podlegają odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na zasadach określonych w ustawie  
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z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych15 (udfp).  

Zgodnie z art. 4 udfp odpowiedzialności w zakresie dyscypliny finansów publicznych 

podlegają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz pracownicy 

jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki 

w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach 

o zamówieniach publicznych. 

Czyny związane z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień 

publicznych, podlegające penalizacji na gruncie udfp zostały enumeratywnie 

wymienione w jej art. 17. 

Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy (art. 28  

ust. 1 udfp).  

3.1.4. Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach 

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem  

i jego kontrolowanie, zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym16, naleŜą do zadań Policji.  

Kontrola ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, którzy wykonują 

transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, naleŜy teŜ do inspektorów 

Inspekcji Transportu Drogowego (art. 129 a).  

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone zostały w art. 50 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym 17. Podano w nim, Ŝe do zadań Inspekcji 

naleŜy m.in. kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu 

drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych, a takŜe kontrola ruchu 

drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach działu V 

wymienionej wcześniej ustawy Prawo o ruchu drogowym i w tym zakresie,  

w związku z art. 129a, inspektorom przysługują uprawnienia wynikające z art. 129 

ust. 2. 

                                                 

15  Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm. 

16 Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. 

17 Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. 
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3.1.5. Organizowanie zajęć świetlicowych dla uczniów 

Do obowiązku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów naleŜy zorganizowanie 

zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy muszą dłuŜej przebywać w szkołach  

ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), zorganizowanie 

dojazdu do szkoły lub podjęcie innych czynności w celu zapewnienia uczniom opieki 

w szkole. 

Wynika to z postanowień § 7 ust. 1 ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły 

podstawowej oraz § 9 ust. 1 ramowego statutu publicznego gimnazjum, które są 

załącznikami nr 2 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół18. 

 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Wywiązywanie się gmin z obowiązku bezpłatnego 

dowoŜenia uczniów i zapewnienia im opieki 

Wszystkie skontrolowane gminy zapewniły, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty, bezpłatny dowóz uczniom, których droga do szkoły 

przekraczała 3 km (klasy I-IV szkół podstawowych) lub 4 km (klasy V-VI szkół 

podstawowych oraz gimnazjów). Nie wszystkie gminy wywiązywały się natomiast 

w pełni z określonego w art. 17 ust. 3a tej ustawy, obowiązku zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły. 

W okresie objętym kontrolą, na terenie badanych 15 gmin funkcjonowało 65 szkół 

(48 podstawowych i 17 gimnazjów), do których dowoŜono uczniów. W roku 

szkolnym 2008/2009 do szkół tych uczęszczało 7.709 uczniów, tj. o 374 (5%) mniej 

niŜ w roku poprzednim.  

Liczba uczniów uprawnionych do dowoŜenia w roku szkolnym 2008/2009 wynosiła 

4.204 (54,5% ogółu uczniów) i była niŜsza o 259 (tj. o 6%) niŜ w roku poprzednim. 

W poszczególnych gminach liczba uprawnionych do dowoŜenia była znacznie 

zróŜnicowana i wynosiła od 131 w gminie Frombork do 476 w gminie Dźwierzuty. 

                                                 

18 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
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Faktycznie dowoŜono więcej uczniów, tj. 4.610 w roku szkolnym 2007/2008 oraz 

4.363 w roku następnym. W czterech gminach (Budry, Dźwierzuty, Kozłowo i Purda) 

bezpłatnym dowozem objęto bowiem 147 i 160 uczniów (od 36 w Kozłowie do 71  

w Purdzie), którym w myśl obowiązujących przepisów uprawnienie to nie 

przysługiwało, gdyŜ ich droga z miejsca zamieszkania do szkoły nie przekraczała 

odległości 3 lub 4 km. Nie powodowało to potrzeby organizowania dodatkowych 

kursów lub modyfikowania tras, gdyŜ uczniowie ci mieszkali przy trasach dowoŜenia. 

Spośród 15 kontrolowanych gmin, w sześciu (Kolno, Lubomino, Pasym, Jedwabno, 

Kruklanki, Pozezdrze), opiekę nad wszystkimi dowoŜonymi uczniami sprawowali 

specjalnie zatrudnieni w tym celu opiekunowie, z którymi gmina bądź wynajęci przez 

nią przewoźnicy zawarli stosowne umowy. Zdaniem NIK, sprawowanie takiej opieki 

ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa uczniów nie tylko w czasie przejazdu,  

ale równieŜ podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz przechodzenia uczniów 

przez jezdnię.  

Przykłady czynności realizowanych przez opiekunów ilustrują zdjęcia nr 1 – 3, 

wykonane w trakcie oględzin tras dowozowych. 
 

 

Fot. 1. Punkt zbiorczy Błąkały (gm. Dubeninki) 
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Fot. 2. Punkt zbiorczy Wilczkowo (gm. Lubomino) 

 

Fot. 3. Punkt zbiorczy Ełdyty Wielkie (gm. Lubomino) 
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W gminach Dubeninki, Dźwierzuty, Purda i Sępopol, w pojazdach gminnych oraz 

wynajętych, przystosowanych do przewoŜenia jednorazowo do 9 osób (łącznie  

z kierowcą), funkcję opiekuna powierzano kierowcy pojazdu. Z uzyskanych w toku 

kontroli wyjaśnień wynika, Ŝe w tak niewielkich pojazdach, przewoŜących z reguły 

maksymalnie dopuszczalną liczbę osób, zabieranie opiekunów powodowałoby 

konieczność uruchomienia dodatkowych kursów, co zwiększyłoby koszty dowoŜenia.  

Zdaniem NIK, jednoczesne wykonywanie przez kierowcę czynności związanych  

z prowadzeniem pojazdu i sprawowaniem opieki nad przewoŜonymi uczniami nie 

zapewnia im bezpieczeństwa podróŜy. Kontrola wykazała bowiem, Ŝe w niektórych 

przypadkach kierowca nie był w stanie skutecznie sprawować tej opieki, a nawet 

świadomie naraŜał uczniów na niebezpieczeństwo. Na przykład: 

• W gminie Purda w dniu 28 listopada 2008 r., podczas odwoŜenia uczniów przez 

wynajętego przewoźnika, doszło do kolizji drogowej. W wyniku tego zdarzenia 

sześcioro uczniów (w wieku od 6 do 12 lat) odwoŜonych ze Szkoły Podstawowej  

w Szczęsnem, doznało obraŜeń. W trakcie przewozu w pojeździe nie było opiekuna, 

zaś po zdarzeniu kierowca wysadził dzieci z samochodu i pozwolił im udać się bez 

opieki do domów odległych od miejsca zdarzenia nawet o 2 km. Przewoźnik nie 

wywiązał się nie tylko z warunków umowy w zakresie zapewnienia uczniom dowozu 

i opieki, ale równieŜ nie wezwał pogotowia ratunkowego i nie powiadomił policji. 

Dopiero po dotarciu do domów dzieci uzyskały pomoc medyczną, a troje 

z nich zostało hospitalizowanych.  

W tej samej gminie, na wszystkich trzech trasach dowoŜenia uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych w Olsztynie, opiekę nad 

dziećmi sprawował wyłącznie kierowca. Podczas oględzin przeprowadzonych na 

jednej z tych tras stwierdzono, iŜ w czasie gdy kierowca po opuszczeniu pojazdu 

przewoził dziecko na wózku inwalidzkim do budynku szkoły, drugie (sprawne 

ruchowo lecz niepełnosprawne umysłowo), pozostawione było na parkingu bez 

opieki.  

• W gminie Dubeninki, na skutek wykonania jednego, zamiast trzech kursów 

planowych, w dniu 21 maja 2009 r. pojazdem marki Mercedes o dopuszczalnej 

liczbie 9 miejsc (wraz z kierowcą) przewoŜono do szkoły 22 uczniów. Tym samym, 

właściciel i równocześnie kierowca pojazdu, któremu gmina powierzyła takŜe 
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opiekę nad przewoŜonymi uczniami, nie tylko naraził ich na niebezpieczeństwo, 

ale teŜ nie zrealizował warunków umowy. Wójt tej gminy, poinformowany o tym 

zdarzeniu przez kontrolera w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, m.in. zobowiązał 

pracownicę odpowiedzialną za organizację dowoŜenia do systematycznego 

kontrolowania przewoźników, gdyŜ wcześniej takich kontroli nie prowadzono. 

W roku szkolnym 2008/2009, w badanych gminach mieszkało 224 uczniów 

niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny (o czterech więcej niŜ w roku 

poprzednim), z których odpowiednio 150 i 139 uczęszczało do szkół specjalnych,  

47 i 52 dowoŜono do szkół podstawowych i gimnazjów w macierzystych gminach, 

zaś siedmioro i czworo objęto nauczaniem indywidualnym w domu. 

W czterech gminach (Sępopol, Piecki, Frombork i Świętajno) nie dowoŜono (łącznie) 

25 uczniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz 20 w roku 2008/2009, co stanowiło  

ok. 10% ogółu uczniów niepełnosprawnych we wszystkich kontrolowanych gminach. 

Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynika, Ŝe z dowoŜenia zrezygnowano  

z uwagi na niewielką odległość pomiędzy szkołą, a miejscem zamieszkania tych 

uczniów, gdyŜ mieszkali oni w miejscowościach będących siedzibą szkoły. Ponadto 

w ww. gminach, a takŜe w gminach Budry i Kozłowo, nie zapewniono opieki w czasie 

dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej, 12 uczniom niepełnosprawnym  

w roku szkolnym 2007/2008 oraz 11 w roku 2008/2009. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty jednoznacznie 

stanowi, Ŝe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliŜszej szkoły podstawowej 

i gimnazjum lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, 

jeŜeli dowoŜenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni. 

Obowiązek ten powstaje niezaleŜnie od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania 

ucznia, a szkołą. 

W dwóch kontrolowanych gminach, niezapewnienie naleŜytej opieki nad 

dowoŜonymi uczniami niepełnosprawnymi było przedmiotem skarg. I tak: 

• W gminie Purda, we wrześniu 2008 r. matka jednego z uczniów informowała 

wójta o konieczności zatrudnienia opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych, 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

21 

podnosząc w skardze skierowanej do wójta, Ŝe jej syn (z poraŜeniem mózgowym) 

„nie potrafi samodzielnie utrzymać pozycji pionowej i musi być co jakiś czas 

poprawiany, gdyŜ inaczej podróŜuje w nienaturalnej pozycji, co kończy się 

zasinieniami na ciele...”. Matka dziecka stwierdziła teŜ, Ŝe kierowca nie jest  

w stanie we właściwy sposób opiekować się dziećmi w trakcie jazdy, gdyŜ musi 

skupić się na prowadzeniu pojazdu. Działania wójta w ramach załatwiania tej 

skargi ograniczały się do zwrócenia przewoźnikowi uwagi, Ŝeby kierowca  

pojazdu i jednocześnie opiekun zapewnił przewoŜonym uczniom „niezbędny 

komfort i bezpieczeństwo”.  

Stwierdzono przy tym, Ŝe wbrew obowiązkowi określonemu w art. 238 § 1 ustawy 

 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego19,  

wójt nie powiadomił skarŜącej o sposobie załatwienia skargi. 

• W gminie Jedwabno, w maju 2008 r. matka niepełnosprawnej uczennicy 

dowoŜonej do Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci 

i MłodzieŜy w Szczytnie (PCRE) na podstawie umowy zawartej przez gminę z tą 

jednostką, zwróciła wójtowi uwagę m.in. na brak opiekuna i zdarzające się 

przypadki przewoŜenia uczniów w liczbie przekraczającej określoną w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. W odpowiedzi udzielonej wójtowi i skarŜącej PCRE 

poinformowało, Ŝe za bezpieczeństwo uczniów w mikrobusach odpowiada 

przeszkolony pod tym względem kierowca („dodatkowy opiekun zająłby miejsce 

jednego dziecka”), a przewoźnik zapewnił, Ŝe nie powtórzy się przewoŜenie 

nadmiernej liczby pasaŜerów. 

3.2.2. Organizacja dowoŜenia 

Środki transportu wykorzystywane do przewozu uczniów. 

Spośród 4.610 uczniów dowoŜonych do szkół w roku 2007/2008 z terenu  

15 badanych gmin i 4.364 uczniów dowoŜonych w roku następnym, większość  

tj. odpowiednio 3.319 (72% ogółu dowoŜonych) i 3.026 (69%), dojeŜdŜało 

transportem zorganizowanym przez gminy. Środkami komunikacji publicznej 

dojeŜdŜało 1.291 (28%) i 1.338 (31%) uczniów, zaś we własnym zakresie – 9 i 8 

uczniów. 

                                                 

19 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. 
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Stopień wykorzystania komunikacji publicznej w badanych gminach był znacznie 

zróŜnicowany. I tak w gminach: 

− Jedwabno Kolno, Kruklanki, i Pozezdrze, z komunikacji publicznej nie korzystał 

Ŝaden uczeń, 

− Dubeninki, Dźwierzuty, Lubomino i Pasym, z tej formy dojazdu korzystali 

nieliczni uczniowie (od 1% do 6 % dowoŜonych), 

− Budry, Frombork, i Sępopol z komunikacji publicznej korzystało od 69% do 97% 

dowoŜonych uczniów. 

W ramach transportu zorganizowanego przez kontrolowane gminy uczniowie 

dowoŜeni byli 57 pojazdami w roku szkolnym 2007/2008 i 55 w roku następnym,  

z czego odpowiednio 17 i 22 stanowiły własność tych gmin, a pozostałe (40 i 33) 

naleŜały do wynajętych przewoźników. 

Większość ww. pojazdów, tj. 36 (65%) była eksploatowana nie dłuŜej niŜ 10 lat. 

Niemniej jednak w sześciu gminach (Dźwierzuty, Kolno, Lubomino, Piecki, 

Jedwabno, Kruklanki) wykorzystywano osiem pojazdów ponad dwudziestoletnich 

(15% uŜytkowanych), w tym dwa autobusy eksploatowane przez 30 i 33 lata. 

Pod tym względem nastąpiła istotna poprawa w stosunku do ustaleń poprzedniej 

kontroli, gdzie pojazdów eksploatowanych krócej niŜ 10 lat było zaledwie 22%,  

a uŜywane do dowozu autobusy, były w większości przestarzałe technicznie  

i w znacznym stopniu wyeksploatowane, w związku z czym ulegały częstym 

awariom. Było to przyczyną zakłóceń w dowozie uczniów, a w niektórych 

przypadkach dezorganizowało zajęcia lekcyjne. W latach szkolnych 2007/2008  

i 2008/2009, tylko w trzech kontrolowanych gminach (Dźwierzuty, Lubomino  

i Purda) odnotowano pojedyncze przypadki spóźnienia się uczniów o ok. 10 minut  

na zajęcia lekcyjne, na skutek awarii autobusów, a w jednej gminie (Kolno) 

niedowiezienia uczniów do szkoły. 

Kontrola 36 pojazdów przeprowadzona na zlecenie NIK przez Wojewódzki 

Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie (WITD) wykazała, Ŝe stan techniczny 

sześciu z nich (17%), nie spełniał wymagań określonych ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym, co skutkowało niedopuszczeniem tych pojazdów  

do dalszej eksploatacji. Na przykład: 

• w gminie Lubomino, naleŜący do przewoźnika ponad trzydziestoletni autobus 

marki Sanos (rok produkcji 1976) w wyniku kontroli WITD nie został dopuszczony 
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do dalszej eksploatacji ze względu na istotne usterki techniczne (m.in. niesprawny 

układ kierowniczy, nieszczelny układ wydechowy i wycieki płynów 

eksploatacyjnych). Tego samego dnia przewoźnik sprzedał ww. pojazd za cenę  

976 zł brutto, z przeznaczeniem na cele inne niŜ wykonywanie przewozu 

pasaŜerów. Zdaniem NIK, moŜe to wskazywać na wykorzystywanie do przewozu 

uczniów całkowicie wyeksploatowanego pojazdu, 

• w gminie Dźwierzuty, w jednym z uŜywanych przez przewoźnika pojazdów 

(autobus Iveco wyprodukowany w 1997 r.) stwierdzono nieszczelność układu 

hamulcowego, wskutek czego nie został on dopuszczony do dalszej jazdy, 

natomiast kierowca drugiego pojazdu (Autosan rok prod. 1993) nie posiadał 

wymaganych badań lekarskich, potwierdzających brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy oraz eksploatował tachograf 

samochodowy niezgodnie z warunkami jego uŜytkowania. 

Wprawdzie stan techniczny pojazdów, w szczególności naleŜących do wynajętych 

przez gminy przewoźników, nie zawsze zapewniał bezpieczeństwo przewoŜonym 

uczniom, jednak równieŜ pod tym względem nastąpiła znacząca poprawa. W trakcie 

poprzedniej kontroli NIK przeprowadzonej w 2003 r., inspektorzy WITD nie 

dopuścili bowiem do dalszej eksploatacji aŜ 36% skontrolowanych pojazdów, 

uŜywanych do dowozu uczniów do szkół. 

Przestrzeganie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przy wyborze 

przewoźników 

Spośród 15 objętych kontrolą gmin, 12 (Budry, Dubeninki, Dźwierzuty, Jedwabno, 

Kolno,  Kozłowo, Kruklanki, Lubomino, Pasym, Piecki, Pozezdrze, Purda) korzystało  

w badanym okresie z usług wynajętych przewoźników. Umowy dotyczące dowozu 

uczniów do szkół zawarto po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. Wszystkie z 30 zamówień udzielono z zastosowaniem właściwego trybu 

określonego w Pzp, z tego 24 w trybie przetargu nieograniczonego, pięciu z wolnej 

ręki i jednego w trybie zapytania o cenę. We wszystkich postępowaniach jedynym 

kryterium oceny ofert była cena usługi.  

W ośmiu gminach, wyboru przewoźników dokonano w sposób prawidłowy, 

natomiast w czterech kontrola ujawniła nieprawidłowości w przeprowadzonych 
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postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, aczkolwiek nie stwierdzono,  

aby miało to wpływ na wybór oferty. I tak: 

• W gminie Dubeninki, w obu umowach zawartych z przewoźnikiem ustalono 

warunki niezgodne z przedmiotem zamówienia, gdyŜ ich zakres wykraczał poza 

określony w dokumentacji przetargowej, tj. w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). W myśl art. 140 ust. 3 Pzp, umowa jest niewaŜna w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

W wyniku rozszerzenia zakresu umów przewoźnik pobrał w latach 2007-2009 

nienaleŜne wynagrodzenie w łącznej kwocie 4,5 tys. zł. 

• W gminach Dubeninki i Pozezdrze członkowie komisji przetargowych nie 

przestrzegali zasad określonych w regulaminach pracy tych komisji, dotyczących 

sporządzania dokumentacji przetargowej (m.in. brak podpisów na dokumentach). 

• Wójtowie gmin Piecki i Purda, zawierając umowy z przewoźnikami o dowóz 

uczniów na lata 2007/2008 oraz 2008/2009 nie złoŜyli oświadczeń o braku lub 

istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie ich z postępowań o udzielenie 

zamówienia. Obowiązek złoŜenia takich oświadczeń wynika z art. 17 ust. 2 Pzp. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych20, niezłoŜenie przez członka komisji 

przetargowej (lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w imieniu zamawiającego) oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach 

publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Warunki oczekiwania uczniów na transport szkolny w punktach zbiorczych 

Ze względu na rozproszenie sieci osadniczej, we wszystkich 15 badanych gminach 

zorganizowano na trasach dowoŜenia punkty zbiorcze, tj. miejsca, w których 

uczniowie oczekiwali na pojazd. Były to przystanki PKS, świetlice wiejskie i inne 

miejsca wyznaczone przez gminy. W skontrolowanych gminach liczba punktów 

zbiorczych w badanym okresie nie uległa zmianie i wynosiła łącznie 445.  

W badanych latach szkolnych, zdecydowana większość uczniów, tj. odpowiednio 

4.343 i 4.099 (ok. 94% ogółu dowoŜonych), dochodziła do tych punktów z miejsc 

                                                 

20 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
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zamieszkania oddalonych nie więcej niŜ o jeden kilometr. Pozostała grupa 

dowoŜonych uczniów (267 i 265) pokonywała odległość przekraczającą jeden 

kilometr. W roku szkolnym 2008/2009 najliczniejsza grupa takich uczniów mieszkała 

w gminach: Dubeninki (48 osób), Kolno (47), Pozezdrze (40) oraz Kruklanki (33). 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 36% punktów zbiorczych w roku szkolnym 2007/2008  

i 34% w roku następnym, nie zapewniało ochrony przed działaniem niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, zwłaszcza przed opadami.  

We wszystkich gminach funkcjonowały punkty zbiorcze, które nie posiadały takich 

zabezpieczeń. Największy odsetek punktów niezadaszonych znajdował się  

w gminach Świętajno (87%) i Jedwabno (63%), a najmniejszy w gminach Kozłowo 

(11%) oraz Piecki i Lubomino (12%). Na przykład: 

• W gminie Świętajno, z 23 wyznaczonych punktów zbiorczych, tylko trzy posiadały 

zadaszenie chroniące przed opadami atmosferycznymi. Z niezadaszonych punktów 

zbiorczych korzystało 215 uczniów, tj. 77% objętych dowozem. 

• W gminie Jedwabno, z 32 punktów zbiorczych 11 posiadało zadaszenia. W latach 

szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 z niezadaszonych punktów zbiorczych 

korzystało odpowiednio 144 i 133 uczniów, tj. ok. 49% objętych dowozem. 

W trzech gminach, w roku szkolnym 2008/2009 liczba zadaszonych punktów 

zbiorczych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, a mianowicie:  

• W gminie Frombork, z ośmiu do dziesięciu. 

• W gminie Kolno, z 11 do 13. 

• W gminie Pozezdrze, z 19 do 27. 

Przykłady niezadaszonych i zadaszonych punktów zbiorczych przedstawiają fotografie 

nr 4 – 8, wykonane w trakcie oględzin tras dowozowych. 
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Fot. 4. Punkt zbiorczy Młyńska (gm. Pozezdrze) 

 

 

Fot. 5. Punkt zbiorczy Orzechówko (gm. Świętajno) 
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Fot. 6. Punkt zbiorczy Stręgielek Kolonia (gm. Pozezdrze) 

 

 

Fot. 7. Punkt zbiorczy Turowo (gm. Kozłowo) 
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Fot. 8. Punkt zbiorczy w Olszewkach (gm. Dźwierzuty) 

 

Punkty zbiorcze nie zawsze były usytuowane w miejscach zapewniających 

bezpieczne warunki oczekiwania na transport i wsiadania uczniów do pojazdu. 

Punkty takie były bowiem takŜe zlokalizowane na zakrętach i skrzyŜowaniach dróg 

lub w odległości mniejszej niŜ 10 m od skrzyŜowania oraz w miejscach mogących 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienie. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym21, zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu  

i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych 

kierujących i nie powoduje zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego 

utrudnienia, zaś art. 49 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jednoznacznie zabrania zatrzymania 

pojazdu na skrzyŜowaniu oraz w odległości mniejszej od niego niŜ 10 m. 

Wybrane przykłady nieprawidłowego usytuowania punktów zbiorczych przedstawiają 

fotografie nr 9 - 12, wykonane w trakcie oględzin tras dowozowych. 

 

                                                 

21 Zob. przyp. 16 
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Fot. 9. Punkt zbiorczy GiŜe Kolonia (gm. Świętajno) 

 

 

Fot. 10. Punkt zbiorczy Dudki Kolonia (gm. Świętajno) 
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Fot. 11. Punkt zbiorczy Kociołek (gm. Dubeninki) 

 

 

 

 

Fot. 12. Punkt zbiorczy Domarady (gm. Sępopol) 
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Synchronizacja harmonogramów dowozu z planami zajęć lekcyjnych 

Łączna długość tras dziennych pokonywanych przez pojazdy przewoŜące uczniów  

w gminach objętych kontrolą wynosiła 5.937 km w roku szkolnym 2007/2008  

i 6.359 km w roku 2008/2009. Wzrost ten wynikał z konieczności dostosowania 

przebiegu tras do aktualnych potrzeb. W sześciu gminach (Jedwabno, Kolno, 

Kozłowo, Kruklanki, Lubomino, Świętajno) długość tras nie uległa zmianie, w trzech 

(Dubeninki, Piecki, Pozezdrze) zmniejszyła się, a w pozostałych sześciu wzrosła. 

M.in. w gminie Dźwierzuty długość tras dziennych zwiększyła się z 699 do 1.037 km 

w związku z uruchomieniem nowej trasy (o długości 91 km) dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i ośrodka rehabilitacyjnego w Szczytnie. 

W poszczególnych gminach, ze względu na charakter ukształtowania sieci osadniczej, 

długość tras dziennych była znacznie zróŜnicowana. Na przykład:  

• W roku szkolnym 2008/2009 wynosiła ona 92 km w gminie Frombork oraz  

1.037 km w gminie Dźwierzuty. W pierwszej z tych gmin, stosunkowo niewielkiej 

pod względem obszarowym (125,8 km2), uczniów dowoŜono tylko do jednej 

placówki (Zespołu Szkół we Fromborku) trzema trasami „dowozowymi” i trzema  

„odwozowymi” obsługiwanymi raz dziennie. W gminie Dźwierzuty o powierzchni 

263,3 km2, charakteryzującej się rozproszoną zabudową (36 miejscowości), 

funkcjonowało natomiast gimnazjum oraz pięć szkół podstawowych, do których 

dowoŜono uczniów na siedmiu trasach obsługiwanych dwa razy dziennie. 

Kontrolowane gminy prawidłowo ustaliły sieci tras dowozowych, gdyŜ zarówno czas 

przejazdu do szkoły, jak i powrotu do miejsca zamieszkania 90% dowoŜonych 

uczniów nie przekraczał 30 minut. Jedynie w dwóch gminach (Budry i Purda) czas 

przejazdu 17 uczniów gimnazjów wynosił ok. 75 minut. 

Nie zawsze natomiast istniała moŜliwość dostosowania harmonogramu przewozu 

uczniów do planu zajęć szkolnych, co powodowało wydłuŜenie czasu oczekiwania  

na rozpoczęcie zajęć oraz na odwiezienie do miejsc zamieszkania. 

Spośród 4.610 uczniów dowoŜonych w roku szkolnym 2007/2008, średnio 3.563 

(77%) oczekiwało na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych krócej niŜ 30 minut, zaś 847 

(18%) do 60 minut. Na zbliŜonym poziomie kształtowały się te wskaźniki w roku 

2008/2009. 
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Niemniej jednak w 11 gminach (Budry, Dubeninki, Dźwierzuty, Frombork, 

Jedwabno, Kolno, Kozłowo, Pasym, Piecki, Sępopol, Świętajno), dowiezieni do 

szkoły uczniowie oczekiwali w niektórych przypadkach, na rozpoczęcie zajęć 

lekcyjnych dłuŜej niŜ 60 minut. Na przykład:  

• W gminie Jedwabno, 29 uczniów klas I-III szkoły podstawowej, dowoŜonych  

w roku szkolnym 2007/2008 do Zespołu Szkół w Jedwabnie, oczekiwało na 

rozpoczęcie lekcji od 90 do 180 minut, zaś w roku następnym 22 uczniów tych klas 

oczekiwało od 90 do 120 minut. 

Uczniowie oczekiwali równieŜ na odwiezienie do miejsc zamieszkania po zajęciach 

szkolnych. We wszystkich kontrolowanych gminach odnotowano przypadki 

oczekiwania dłuŜszego niŜ 60 minut, zwłaszcza w gminie Sępopol gdzie w roku 

szkolnym 2008/2009 dotyczyło to 172 uczniów (49% dowoŜonych), a takŜe w gminie 

Pozezdrze (93 uczniów tj. 42% dowoŜonych). W pięciu kontrolowanych gminach 

(Dźwierzuty, Jedwabno, Kolno, Purda, Świętajno) niektórzy uczniowie najmłodszych 

klas szkoły podstawowej, oczekiwali na odwiezienie nawet 95 – 190 minut. 

W analizowanym okresie, w dwóch gminach (Dźwierzuty, Świętajno) odnotowano 

pojedyncze przypadki przebywania poza domem uczniów klas najmłodszych, przez 

ponad 8 godzin (licząc od wyjazdu z punktu zbiorczego do powrotu po zajęciach do 

tego punktu), podczas gdy zajęcia lekcyjne trwały około czterech godzin.  

We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez skontrolowane gminy 

(48 szkołach podstawowych i 17 gimnazjach) dowoŜeni uczniowie oczekiwali pod 

opieką nauczycieli lub pedagogów szkolnych na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych  

i powrót po ich zakończeniu. Uczniom umoŜliwiono odrabianie w tym czasie lekcji 

lub udział w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań, a takŜe korzystanie 

ze sprzętu komputerowego oraz rtv. 

Przykłady warunków oczekiwania w świetlicach szkolnych przedstawiono na 

poniŜszych zdjęciach nr 13 i 14, wykonanych w trakcie kontroli. 
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Fot. 13. Świetlica w Gimnazjum w Świętajnie (gm. Świętajno)  

 

 

Fot. 14. Świetlica w Zespole Szkół w RogoŜu (gm. Kozłowo)  
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3.2.3. Skargi i wnioski dotyczące dowozu uczniów do szkół 

W okresie objętym kontrolą, wójtowie pięciu gmin (Budry, Kolno, Purda, Jedwabno i 

Dubeninki) otrzymali łącznie dziewięć skarg i wniosków dotyczących organizacji 

dowozu uczniów do szkół oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. Cztery skargi 

dotyczyły braku obecności opiekuna w czasie przewozu uczniów, z tego dwie 

niezapewnienia naleŜytej opieki uczniom niepełnosprawnym. W trzech przypadkach 

skarŜących poinformowano, Ŝe opiekę nad uczniami sprawuje kierowca, zaś  

w jednym (opisanym w punkcie 3.2.1 Informacji – str. 20-21), wójt nie poinformował 

o sposobie załatwienia skargi. W przypadku trzech skarg dotyczących 

nieprzestrzegania ustalonych godzin przewozu uczniów, wójtowie poinformowali 

skarŜących o przeprowadzeniu rozmów na ten temat z przewoźnikami. Dwa 

natomiast wnioski o zmianę lokalizacji lub wyznaczenia dodatkowych punktów 

zbiorczych, gminy załatwiły odmownie. 

3.2.4. Wydatki gmin na dowoŜenie uczniów do szkół 

W skontrolowanych gminach, w 2008 r. wydatkowano na dowoŜenie uczniów  

4.534 tys. zł, tj. o 192 tys. zł (o 4%) więcej niŜ w 2007 r. W badanym okresie średni 

udział tych wydatków w wydatkach ogółem badanych gmin wynosił ok. 2,5%,  

a w poszczególnych gminach od 0,7 % (gm. Pozezdrze) do 3,0% (gm. Pasym). 

Głównym źródłem finansowania dowozu uczniów były środki własne gmin. Tylko 

jedna gmina (Jedwabno) dodatkowo wydatkowała w 2007 r. na ten cel 22.400 zł 

pochodzące z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, na realizację 

rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy. 

Wzrost wydatków na dowoŜenie uczniów stwierdzono w 9 gminach (Dubeninki, 

Dźwierzuty, Jedwabno, Lubomino, Kozłowo, Kruklanki, Pasym, Piecki, Sępopol). 

Wyniósł on od 1% w gminie Dubeninki do 18% w gminie Pasym. Tak znaczny 

wzrost wydatków w gminie Pasym spowodowany był zorganizowaniem dowozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Szczytnie. W pozostałych  

sześciu gminach odnotowano spadek ww. wydatków od 2% do 4%. Przeciętny koszt 

dowoŜenia jednego ucznia w 2008 r. ukształtował się na poziomie 1.033,52 zł i był 

wyŜszy niŜ w roku poprzednim o 59 zł (o 6%). Pod tym względem, z uwagi na róŜne 

ukształtowanie sieci osadniczej oraz róŜny stan dróg, stwierdzono znaczne 

zróŜnicowanie. W badanych latach najniŜszy koszt odnotowano w gminie Pozezdrze 

(odpowiednio 334 zł i 283 zł), a najwyŜszy w gminie Purda (1.662 zł i 1.755 zł). 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Przygotowanie kontroli poprzedzono analizą wyników wcześniejszych kontroli 

przeprowadzonych przez NIK Delegaturę w Olsztynie w I półroczu 2001 r. oraz  

w I półroczu 2003 r. dotyczących realizacji przez gminy zadań w zakresie organizacji 

dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w województwie  

warmińsko-mazurskim.  

Kontrole te wykazały nieprawidłowości, polegające m.in. na niepełnym 

wywiązywaniu się przez gminy z obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych 

oraz korzystaniu z wyeksploatowanego i niesprawnego technicznie taboru 

samochodowego, stwarzającego zagroŜenie dla bezpieczeństwa uczniów.  

Z informacji nadesłanych przez kontrolowane gminy wynika, Ŝe wszystkie wnioski 

pokontrolne zostały zrealizowane. Fakt pełnej realizacji wniosków potwierdzono we 

wszystkich sześciu gminach kontrolowanych wcześniej w tym zakresie. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła się, w trybie art. 29 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK,  

do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oraz Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o udzielenie informacji w sprawie 

przeprowadzonych w latach 2006-2008 kontroli pojazdów przewoŜących uczniów  

w województwie warmińsko-mazurskim. 

Inspektorzy WITD, w ramach ogólnopolskich akcji „bezpieczny autobus” oraz 

„gimbus”, skontrolowali łącznie 313 pojazdów przewoŜących uczniów. W wyniku 

tych kontroli zatrzymano 34 dowody rejestracyjne, nałoŜono 24 mandaty karne oraz 

wydano 33 decyzje administracyjne o nałoŜeniu kary pienięŜnej za naruszenie 

przepisów ustawy o transporcie drogowym. W jednym przypadku stwierdzono,  

Ŝe kontrolowany kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości22. 

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili w tym okresie na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego 3.572 kontrole pojazdów przewoŜących dzieci, stwierdzając 

                                                 

22 Informacja z dnia 13.02.2009 r. Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie  
o wynikach kontroli. 
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384 nieprawidłowości. Zły stan techniczny pojazdów odnotowano w 207 

przypadkach, braki w wyposaŜeniu i oznakowaniu w 38, brak opiekuna w 31,  

zaś naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w 12. W czterech 

przypadkach kierowcy byli pod wpływem alkoholu. W wyniku kontroli zatrzymano 

209 dowodów rejestracyjnych i cztery prawa jazdy, skierowano osiem wniosków do 

sądu, mandatami karnymi ukarano 187 kierowców, a 125 pouczono. Policja 

skierowała do urzędów gmin 60 pism informujących o stwierdzonych 

nieprawidłowościach.  

W latach 2007-2008 odnotowano cztery wypadki z udziałem uczniów, w trakcie ich 

dowoŜenia, w tym jeden wypadek śmiertelny, dwa zakończone hospitalizacją 

przewoŜonych dzieci (jeden z nich to uderzenie w drzewo spowodowane awarią 

autobusu) oraz zranienie przez rowerzystę dziecka przechodzącego z szatni szkolnej 

do autobusu23. 

Do kontroli wytypowano piętnaście urzędów gmin, w tym sześć, w których podczas 

kontroli dowozu uczniów do szkół przeprowadzonej w I półroczu 2003 r., 

stwierdzono istotne nieprawidłowości oraz osiem gmin o najmniejszej liczbie szkół 

podstawowych i gimnazjów, które nie były dotychczas kontrolowane w tym zakresie. 

Kontrolą objęto ponadto gminę Kozłowo, gdyŜ do NIK wpłynęła skarga dotycząca 

rozstrzygnięcia w tej gminie przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 

2008/2009. Skarga ta okazała się niezasadna. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

W Ŝadnej z kontrolowanych jednostek nie zgłoszono zastrzeŜeń do ustaleń zawartych 

w protokole kontroli. W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników 

15 jednostek objętych kontrolą sformułowano łącznie 34 wnioski, dotyczące głównie: 

− zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

dowozu do szkół, 

− wyeliminowania przypadków przewozu uczniów w liczbie przekraczającej 

określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 

− skrócenia czasu dojazdu, oczekiwania uczniów na zajęcia i powrót do domu, 

                                                 

23 Informacja z dnia 20.02.2009 r. Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o wynikach kontroli. 
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− zapewnienia wszystkim uprawnionym uczniom opieki w czasie przewozu 

pojazdami gminnymi i naleŜącymi do wynajętych przewoźników, 

− objęcia przewoźników nadzorem pod względem wywiązywania się z warunków 

zawartych umów, 

− naliczenia i wyegzekwowania od wykonawców kar umownych z tytułu 

nienaleŜytej realizacji umów. 

Kierownicy kontrolowanych jednostek nie składali zastrzeŜeń do ocen, uwag  

i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. W odpowiedziach,  

we wszystkich przypadkach poinformowali oni o podjęciu działań na rzecz realizacji 

wniosków pokontrolnych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, Ŝe – według stanu na 

dzień 2 listopada 2009 r. – z 34 wniosków przekazanych kontrolowanym jednostkom 

21 zostało zrealizowanych, a 13 było w trakcie realizacji. 

Na finansowe rezultaty kontroli złoŜyły się: 

• finansowe skutki nieprawidłowości w kwocie 11,2 tys. zł, w tym w kategoriach: 

− kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad naleŜytego zarządzania finansami –

6,6 tys. zł z tytułu nienaleŜnie wypłaconych wynagrodzeń, wynikających  

z zawyŜenia przez przewoźnika ilości przejechanych kilometrów  

(w gm. Budry), 

− kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 

4,6 tys. zł, z tytułu zawarcia umów, w których ustalono warunki niezgodne  

z przedmiotem zamówienia określonym w dokumentacji przetargowej  

(w gm. Dubeninki), 

• korzyści finansowe w kwocie 11,8 tys. zł – z tytułu wyegzekwowania przez 

gminy Budry i Dubeninki zwrotu wynagrodzeń wypłaconych nienaleŜnie 

przewoźnikom. 

W związku z ustaleniami kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała dwa 

zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych w dwóch kontrolowanych jednostkach (Purda  

i Piecki). Zawiadomienia dotyczyły wójtów uczestniczących w postępowaniach  

o udzielenie zamówień publicznych, którzy nie wywiązali się z wynikającego  

z art. 17 ust. 2 Pzp obowiązku złoŜenia pisemnych oświadczeń o istnieniu lub braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z postępowań.  
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów 

1. Urząd Gminy Budry (pow. Węgorzewo) 

2. Urząd Gminy Dźwierzuty (pow. Szczytno) 

3. Urząd Gminy Kolno (pow. Olsztyn) 

4. Urząd Gminy Lubomino (pow. Lidzbark) 

5. Urząd Gminy Piecki (pow. Mrągowo) 

6. Urząd Miejski w Sępopolu (pow. Bartoszyce) 

7. Urząd Gminy Kozłowo (pow. Nidzica) 

8. Urząd Gminy Purda (pow. Olsztyn) 

9. Urząd Miasta i Gminy Frombork (pow. Braniewo) 

10. Urząd Miasta i Gminy Pasym (pow. Szczytno) 

11. Urząd Gminy Jedwabno (pow. Szczytno) 

12. Urząd Gminy Kruklanki (pow. GiŜycko) 

13. Urząd Gminy Pozezdrze (pow. Węgorzewo) 

14. Urząd Gminy Świętajno (pow. Olecko) 

15. Urząd Gminy Dubeninki (pow. Gołdap) 
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5.2. Podstawowe dane dotyczące dowoŜenia uczniów 

w skontrolowanych gminach województwa warmińsko - mazurskiego 

L.p.  Wyszczególnienie 2007/2008  2008/2009 4:3 (%) 

1 2 3 4 5 
1 Liczba szkół podstawowych i gimnazjów,  

do których dowoŜeni byli uczniowie 
65 65 100 

  w tym: szkoły podstawowe 48 48 100 
  gimnazja 17 17 100 
2 Liczba uczniów w prowadzonych szkołach 

podstawowych i gimnazjach 
8 083 7 709 95 

  w tym: szkoły podstawowe 5 120 4 972 97 
  gimnazja 2 963 2 737 92 
3 Liczba uczniów uprawnionych do dowoŜenia do 

szkół zorganizowanego przez gminę, na podstawie 
obowiązku wynikającego  z art. 17 ust. 3 i 3a  
ustawy o systemie oświaty (wg S-02) w tym: 

4 463 4 204 94 

  w tym: szkoły podstawowe 2 567 2 482 97 
  gimnazja 1 896 1 722 91 
  -liczba uczniów faktycznie dowoŜonych 4 610 4 364 95 
  w tym: szkoły podstawowe 2 683 2 593 97 
  gimnazja 1 927 1 771 92 
  - liczba uczniów dojeŜdŜających środkami 

komunikacji publicznej, którym koszty refunduje 
szkoła (gmina) 

1 291 1 338 104 

  w tym: szkoły podstawowe 626 701 112 
  gimnazja 665 637 96 
4 Liczba uczniów dojeŜdŜających we własnym 

zakresie 
9 8 89 

  w tym: szkoły podstawowe 7 6 86 
  gimnazja 2 2 100 
5 Liczba pojazdów uŜywanych do dowozu uczniów: 57 55 96 
6 Długość (km) dziennych tras pokonywanych przez 

środki transportu 
5 937 6 359 107 

7 Liczba punktów zbiorczych, z których dowoŜeni byli 
uczniowie 

445 445 100 

8 Liczba uczniów dochodzących do punktów 
zbiorczych z odległości powyŜej 1 km 

267 265 99 

9 Liczba punktów zbiorczych posiadających warunki 
do oczekiwania na środek transportu niezaleŜnie od 
pogody 

284 294 104 

10 Liczba szkół podstawowych i gimnazjów, w których 
zorganizowano zajęcia świetlicowe dla uczniów 
oczekujących na rozpoczęcie lub odwiezienie po ich 
zakończeniu 

61 62 102 

  w tym: szkoły podstawowe 44 45 102 
  gimnazja 17 17 100 

11 Liczba szkół, w których zorganizowano doŜywianie 
dowoŜonym uczniom 62 62 100 

  w tym: szkoły podstawowe 45 45 100 
  gimnazja 17 17 100 

12 Kwota pomocy finansowej ze środków 
pozabudŜetowych uzyskana przez gminy 22 400 0 x 
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5.3. Wykaz osób odpowiedzialnych za działalność 

kontrolowanych jednostek 

 

Jednostka Imię i nazwisko 
Pełniona 
funkcja 

Okres pełnienia  
funkcji 

1 Urząd Gminy Budry Józef Markiewicz  Wójt od 01.08 1994 r.  

2 Urząd Gminy Dźwierzuty Tadeusz Frączek Wójt od 26.11.2006 r. 

3 Urząd Gminy Kolno Henryk Kazimierz 
Duda 

Wójt od 19.11.2002 r. 

4 Urząd Gminy Lubomino Andrzej Mazur Wójt od 25.05.1999 r. 

5 Urząd Gminy Piecki Maria Jarczewska Wójt od 10.11.2002 r. 

6 Urząd Miejski w Sępopolu Dorota Zofia 
Górecka 

Burmistrz od 10.11.2002 r. 

7 Urząd Gminy Kozłowo Jacek Jankowski Wójt od 05.12.2006 r. 

8 Urząd Gminy Purda Jerzy Laskowski Wójt od 26.11.2006 r. 

9 Urząd Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska Burmistrz od 10.11.2002 r. 

10 Urząd Miasta i Gminy Pasym Bernard Piotr Mius Burmistrz od 01.12.2006 r. 

11 Urząd Gminy Jedwabno Włodzimierz Budny Wójt od 26.04 1996 r.  

12 Urząd Gminy Kruklanki Władysław 
Gładkowski 

Wójt od 26.11.2006 r. 

13 Urząd Gminy Pozezdrze Marzenna Jolanta 
Supranowicz 

Wójt od 12.11.2006 r. 

14 Urząd Gminy Świętajno Janina Trus Wójt od 06.12.2006 r. 

15 Urząd Gminy Dubeninki Ryszard Zieliński Wójt od 14.11.2006 r. 
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5.4. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych dotyczących 

tematyki kontroli 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 108, poz. 908 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 125, poz. 874 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 

poz. 2104 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. Nr 87, 

poz. 606) – utraciło moc z dniem 15 listopada 2007 r., a z tym samym dniem 

weszło w Ŝycie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 

2007 r. o tym samym tytule, opublikowane w Dz. U. Nr 202, poz. 1463, uchylone 

z dniem 24 października 2008 r. przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację  

o wynikach kontroli 

1. Minister Edukacji Narodowej 

2. Komisja Edukacji, Nauki i MłodzieŜy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

5. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

6. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

 


