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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Brodnicy1, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica 
 
 
Jarosław Radacz, Burmistrz Brodnicy2, od 3 grudnia 2010 r. 
 
1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy. 
2. Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy. 
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 
 
Lata 2016-2018 (do 19 grudnia 2018 r. oraz okres wcześniejszy, jeżeli miał wpływ 
na kontrolowaną działalność). 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
 
 

 Jacek Kalas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LBY/200/2018 z 16 listopada 2018 r.  

 Andrzej Szulc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LBY/201/2018 z 16 listopada 2018 r.  

 (akta kontroli str.1-7, 30) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Burmistrz”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania gminy Miasto Brodnica 
w zakresie wdrożenia, z początkiem roku szkolnego 2017/2018, zmian 
w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół, wprowadzonych reformą systemu oświaty. 

Gmina Miasto Brodnica5 prawidłowo i skutecznie dokonała zmian w funkcjonowaniu 
sieci szkół na swoim terenie wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe6. Wymagane reformą oświaty zadania, nałożone na samorząd gminny 
przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe7, zostały 
zrealizowane zgodnie z obowiązującym trybem i w wymaganym terminie.  

W sposób prawidłowy i skuteczny dokonano zmian warunków lokalowych 
i organizacyjnych wynikających z reformy i nie uległy one pogorszeniu. Zapewniono 
właściwe warunki lokalowe kształcenia uczniów po zmianach organizacyjnych 
wprowadzonych z dniem 1 września 2017 r. oraz dostęp do bezpłatnego korzystanie 
z publicznej komunikacji miejskiej. Realizowana przez Miasto polityka kadrowa, 
wprowadzona w związku z wdrażaną reformą, nie pociągnęła za sobą zwolnień 
nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami. Miasto 
poprawnie gospodarowało środkami budżetowymi kierowanymi na zadania 
oświatowe, realizując założenia reorganizacji sieci szkół na swoim terenie przy 
wsparciu środkami pozyskanymi z rezerwy subwencji oświatowej.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę organu prowadzącego 
z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzenie reformy na rzecz prawidłowego 
i efektywnego wdrożenia zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół i placówek 
oświatowych. Upowszechniana w lokalnym środowisku informacja o celach reformy  
i podawana z wyprzedzeniem informacja o planowanych działaniach w tym zakresie 
pozwoliły na uniknięcie reperkusji społecznych związanych z wprowadzanymi 
zmianami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy 

Miasta Brodnica realizowało w roku szkolnym 2018/2019 zadania oświatowe 
obejmujące prowadzenie trzech zespołów szkolno-przedszkolnych, jednego zespołu 
szkół oraz jednej szkoły podstawowej, w ramach których funkcjonowały: 
- trzy przedszkola, w których w 33 oddziałach opiekowano się 654 wychowankami; 
- pięć szkół podstawowych, w których w 131 oddziałach uczyło się 2865 uczniów; 
- jedno gimnazjum oraz oddziały gimnazjalne9, w których w 13 oddziałach uczyło 

się 298 uczniów; 
- jedno liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 268 

uczniów. 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
5 Dalej: „Miasto Brodnica” lub „Miasto”. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm., dalej: „Prawo oświatowe”. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm., dalej: „przepisy wprowadzające”. 
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Sześć oddziałów w ramach Szkoły podstawowej nr 3 w Brodnicy. 
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Prowadzone przez Miasto Brodnica szkoły prowadziły obsługę ekonomiczno-
administracyjną we własnym zakresie.  

Miasto Brodnica dotowało prowadzenie dziewięciu przedszkoli niepublicznych. Na 
terenie gminy nie działały szkoły publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub 
osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego, którym Miasto 
Brodnica udzieliło zezwolenia na założenie szkoły. 

 (akta kontroli str. 8-13, 18-20, 23, 24, 33, 37, 39) 

Rada Miejska w Brodnicy10 podjęła w dniu 16 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego11. Miała ona charakter intencyjny i stanowiła podstawę do zasięgania 
obligatoryjnych opinii kuratora oświaty (art. 208 przepisów wprowadzających) oraz 
związków zawodowych (art. 209 ww. ustawy).  Określono w niej: 
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Brodnica, a także granice obwodów tych szkół na okres od 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r.; 

2) plan sieci prowadzonych przez Miasto Brodnica publicznych gimnazjów i klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r.; 

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Brodnica, a także granice ich obwodów od 1 września 2019 r. 

4) warunki przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy w Szkołę 
Podstawową nr 3 w Brodnicy.  

Powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty 21 lutego 2017 r. oraz przez związki zawodowe: Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Brodnicy12 oraz Międzyzakładową Komisję 
Związkową  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty w Brodnicy13. 

 (akta kontroli str. 31, 38, 40-59) 

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Miejska podjęła ostateczną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.14 Uchwała stanowiła 
jednocześnie akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy zgodnie 
z art. 210 ust. 4 przepisów wprowadzających. 

Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 6-letnich szkół 
podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe15 Rada Miejska podjęła 13 czerwca 
2017 r., tj. w terminie wynikającym z art. 117 ust. 4 przepisów wprowadzających. 
Stanowiły one jednocześnie akty założycielskie 8-letnich szkół podstawowych. 
Natomiast w dniu 12 września 2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę16 w sprawie 
nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy, 
powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1.  

 (akta kontroli str. 18-19, 31, 60-70) 

                                                      
10 Dalej: „Rada Miejska”. 
11 Uchwała nr XXII/191/2017.   
12 Pismo z 9 marca 2017 r. 
13 Pismo z 9 marca 2017 r. 
14 Uchwała nr XXIII/204/2017. 
15 Uchwały: nr XXV/224/2017 dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy; 

nr XXV/225/2017 dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków 
w Brodnicy; nr XXV/226/2017 dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia 
Brodnicy w Brodnicy; nr XXV/227/2017 dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy. 

16 Uchwała nr XXVII/236/2017. 
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Wprowadzenie zmian ustroju szkolnego w Mieście Brodnica nie spowodowało 
protestów mieszkańców i nauczycieli.  

(akta kontroli str. 20, 24, 30-31, 34-36, 56-59,  70-77) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Reorganizacja sieci szkół prowadzonych przez Miasto Brodnica została prawidłowo 
przygotowana. Przepisy reorganizujące gminną sieć szkół przyjęto 
w obowiązującym trybie i w wymaganym terminie. 

2. Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy 
W prowadzonych przez Miasto Brodnica szkołach, w latach szkolnych 2016/2017-
2018/2019, prowadzono zajęcia odpowiednio w 135, 139 i 145 oddziałach. Liczba 
pomieszczeń dydaktycznych w tych latach wyniosła odpowiednio 123, 124 i 129. 
Wprowadzona 1 września 2017 r. zmiany systemu szkolnego nie miała znaczącego 
wpływu na stopień zmianowości17, który utrzymywał się w tym okresie na podobnym 
poziomie i wynosił odpowiednio 1,11; 1,12  i 1,12. 

(akta kontroli str. 78, 87, 88, 98, 303) 

Organ prowadzący w roku szkolnym 2017/2018 dokonał sprawdzenia stanu 
przygotowania szkół podstawowych do nauczania przedmiotów wchodzących w VII 
i VIII klasach. W wyniku tego stwierdzono, że szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne 
do nauczania tych przedmiotów. 

(akta kontroli str. 27, 28, 70-77, 235-244) 

Odnośnie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom szkoły podstawowej 
oraz klasom gimnazjum w szkole podstawowej możliwość nauki w jednym budynku 
szkolnym18, zmienienia przez uczniów na stałe budynku szkolnego19 oraz 
zapewnienia odpowiednich rodzajów pomieszczeń20 w 8-letnich szkołach 
podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów i zmiany sieci oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu 
wyjaśniła m.in., że: 
- nie wystąpiło przechodzenie uczniów w ciągu dnia na zajęcia lekcyjne między 
różnymi budynkami szkolnymi, 
- w związku ze zmianami w sieci szkół na stałe budynek szkolny w roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 zmieniło odpowiednio 44 uczniów klasy IV i 38 uczniów 
klasy VII oraz 67 uczniów klasy IV  i 40 uczniów klasy VII. Uczniowie ci na wniosek 
rodziców rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej nr 3 w Brodnicy utworzonej 
z przekształcenia Gimnazjum nr 1, przechodząc z innych szkół prowadzonych przez 
Miasto Brodnica, 
- w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy powstałej z przekształcenia gimnazjum 
w 2017 r. dostosowano do potrzeb uczniów edukacji wczesnoszkolnej dwie sale 
lekcyjne (nowe podłogi, nowe wyposażenie - ławki, krzesła, tablice interaktywne), 
dostosowano sanitariaty szkolne do potrzeb uczniów (remont) oraz utworzono 
świetlicę dla klas edukacji wczesnoszkolnej (remont pomieszczenia, wyposażenie). 
Dokonano także zmian w obszarze boiska szkolnego poprawiając warunki 
bezpieczeństwa z uwzględnieniem uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W 2018 r. 

                                                      
17 Stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń. 
18 Bez konieczności przechodzenie uczniów w ciągu dnia na zajęcia lekcyjne między różnymi budynkami 

szkolnymi. 
19 Inna lokalizacja szkoły. 
20 W tym sal do kształcenia uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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przygotowano kolejne trzy sale lekcyjne (remont pomieszczeń, nowe wyposażenie 
w ławki, krzesła oraz tablice interaktywne), 
- od 1 września 2017 r. nie zmieniła się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych zapewniających realizację obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Dopiero od kolejnego roku wdrażania reformy, tj. od 1 września 
2018 r. dwa pomieszczenia w Szkole Podstawowych nr 4 zostały przeznaczone na 
potrzeby klas szkolnych21.  

(akta kontroli str. 20, 21, 24-26, 78-99, 235, 241-244) 

W latach 2016/2017 – 2018/2019 Miasto Brodnica nie organizowała dowożenia 
uczniów do szkoły. Na ternie Miasta Brodnica funkcjonowała bezpłatna publiczna 
komunikacja miejska, a droga dzieci z domu do szkoły nie przekraczała 3 km 
w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów 
klas V-VIII szkół podstawowych, zgodnie z art. 39 ust. 2 Prawa oświatowego. 

(akta kontroli str. 20, 23, 68, 100-103) 

Reorganizacja gminnej sieci szkół nie miała znaczącego wpływu na zmianę 
zatrudnienia kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników administracyjno-
obsługowych w prowadzonych przez Miasto szkołach. 

Stan zatrudnienia kadry kierowniczej w latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019 
wynosił odpowiednio 21, 22 i 22 osoby. Wzrósł o jeden etat wicedyrektora 
w Zespole Szkół nr 3 w Brodnicy. 

Kierownik Biura Oświaty Urzędu, wyjaśniła m.in., że zatrudniony wicedyrektor objął 
w roku szkolnym 2017/20018 nadzór nad klasami I-III, a od roku 2018/2019 
obowiązki wynikające z organizacji kształcenia specjalnego. W Zespole Szkół Nr 3, 
jako jedynym w Brodnicy stworzono warunki do nauki dzieciom 
z niepełnosprawnością ruchową (budowa windy), funkcjonują w nim dwa oddziały 
integracyjne, dwa oddziały przedszkolne specjalne oraz realizowane są zadania 
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z terenu całego Miasta. 
Planowane jest również uruchomienie oddziału szkolnego specjalnego. Ze względu 
na specyfikę kształcenia specjalnego wicedyrektor będzie nadzorował wszystkie 
zadania wynikające z kształcenia specjalnego. 

Zatrudnienie nauczycieli ogółem w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto Brodnica w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019 wynosiło odpowiednio:  
‒ 380,53 etatów – w tym 361 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

i 37 w niepełnym wymiarze; 
‒ 399,74 etatów – w tym 374 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

i 51 w niepełnym wymiarze; 
‒ 426,04 etatów – w tym 400 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

i 59 w niepełnym wymiarze. 
Wystąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli w 2017 r. i 2018 r. o 5,0% i 6,6% etatów. 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wystąpiło łączenie przez nauczycieli 
etatu w dwóch szkołach, dotyczyło to: 
‒ pięciu nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 uczących przedmiotów: 

matematyka, plastyka, geografia, fizyka, informatyka/zajęcia techniczne22. 

                                                      
21 Dzieciom w wieku przedszkolnym zapewnione zostały miejsca w budynku Przedszkola im. M. Konopnickiej 

wchodzącego wraz ze szkołą podstawową nr 4 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. 
22 Nauczycielowi od 1 stycznia 2018 r. Burmistrz cofnął zobowiązanie do uzupełnienia etatu w innej szkole na 

wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy złożony ze względu na rozpoczęcie od 1 stycznia 
2018 r. urlopu dla poratowania zdrowia przez innego nauczyciela tej szkoły, który realizował zajęcia z 
informatyki i zajęć technicznych tj. przedmiotów do prowadzenia których uprawnienia miał nauczyciel 
uzupełniający etat. 
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‒ siedmiu nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 uczących przedmiotów: język 
niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka, chemia, geografia/wiedza 
o społeczeństwie, biologia, wychowanie do życia w rodzinie. 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi ogółem w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Brodnica w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019 
wynosiło odpowiednio 119,48 etatu (126 osób), 115,97 etatu (126 osób) i 108,07 
etatu (123 osoby). 

Kierownik Biura Oświaty Urzędu, podała m.in., że w związku z reorganizacją 
gminnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017 r. nie wystąpiły 
przypadki: rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami lub pracownikami 
niebędącymi nauczycielami; przeniesienia nauczycieli w stan nieczynny; 
ograniczenia zatrudnienia nauczycielom, których dalsze zatrudnienie w pełnym 
wymiarze zajęć nie było możliwe; przeniesienia pracowników niebędących 
nauczycielami do innych jednostek na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy 
wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiana poziomu zatrudnienia pracowników 
administracji i obsługi wynikał z naturalnych ruchów kadrowych oraz zmian 
w zatrudnieniu na stanowiskach „pomocy nauczyciela”, którego wymiar związany 
jest z realizacją orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach 
i przedszkolach nie zatrudniano osób, nie będących nauczycielami do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. 

(akta kontroli str. 21, 26, 27, 37-40, 104-165) 

Wydatki budżetowe Miasta na zadania oświatowe ogółem w latach 2016-2018 (do 
30 września) wyniosły odpowiednio 35 883,9 tys. zł, 39 407,8 tys. zł (wzrost o 9,8%) 
i 30 855,4 tys. zł. Wpływy z budżetu państwa23 na realizację zadań oświatowych 
w tym okresie wyniosły odpowiednio 23 546,1 tys. zł, 25 075,1 tys. zł (wzrost 
o 6,5%) oraz 22 204,3 tys. zł i pokrywały 65,6%, 63,6% i 72,0% wydatków Miasta 
Brodnica na zadania oświatowe. 

Relacja uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (21 436,9 tys. zł     
w 2016 r.; 22 988,5 tys. zł w 2017 r. i 20 692,7 tys. zł do 30 września 2018 r.) do 
wydatków bieżących na zadania subwencjonowane (28 693,3 tys. zł w 2016 r.; 
29 762,8 tys. zł w 2017 r. i 23 694,6 tys. zł do IX 2018 r.) stanowiła odpowiednio: 
74,7%, 77,2% i 87,3%. 

Wydatki oświatowe gminy, poza subwencją oświatową, sfinansowano dochodami 
pochodzącymi z dotacji celowych, które w latach 2016-2018 (do 30 września) 
wyniosły odpowiednio 2 109,1 tys. zł, 2 086,6 tys. zł, 1 511,5 tys. zł i obejmowały:  
‒ dotacje na zadania bieżące – odpowiednio 643,2 tys. zł, 927,9 tys. zł 

i 586,8 tys. zł 
‒ dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80104 „Przedszkole” nieujmowane 

w kalkulacji subwencji oświatowej – odpowiednio 1 465,9 tys. zł, 1 158,7 tys. zł 
i 924,8 tys. zł. 

(akta kontroli str. 14-17, 166-230)  

Miasto Brodnica w okresie objętym kontrolą, w związku ze zmianami w systemie 
oświaty, poniosło wydatki w wysokości 1 165,4 tys. zł. W 2017 r. w stosunku do 
2016 r. obniżyły się wydatki Miasta o 48,7 tys. zł w związku ze zmniejszeniem 
zatrudnienia w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum. Minister Finansów 
przyznał Miastu, na jego wniosek, środki z rezerwy część oświatowej subwencji 
w łącznej wysokości 265,0 tys. zł, z tego: 

                                                      
23 Subwencja oświatowa, dotacje celowe na zadania oświatowe, dotacje na zadania bieżące nie ujmowane 

w kalkulacji subwencji oświatowej. 
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a) w 2017 r. zgodnie z określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej „Kryteriami 
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017” 
w wysokościach:  
‒ 25,0 tys. zł w ramach kryterium IV. na dofinansowanie doposażenia szkół 

i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki 
samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako 
szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły 
podstawowe; 

‒ 30,0 tys. zł w ramach kryterium IV. dofinansowanie doposażenia 
pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych 
(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących 
w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół 
ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych 
w szkoły podstawowe w meble niezbędne do przyjęcia uczniów 
z młodszych roczników; 

‒ 150,0 tys. zł w ramach kryterium V. na dofinansowanie remontów bieżących 
sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez 
jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 
2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły 
podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych; 

b) w 2018 r. zgodnie z określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej „Kryteriami 
podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018” 
w wysokości 60,0 tys. zł w ramach kryterium VII. na dofinansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.  

Miasto wnioskowało i otrzymało środki finansowe w zakresie dopuszczonym wyżej 
wymienionymi kryteriami na 2017 r. i 2018 r. 

Wprowadzenie zmian w systemie oświaty spowodowało poniesienie przez Miasto 
Brodnica dodatkowych wydatków24 w wysokość i 851,8 tys. zł. 

Burmistrz Brodnicy wyjaśnił m.in., że na wzrost wydatków oprócz reorganizacji sieci 
szkół wpływ miała realizacja zadań związanych z obowiązkami samorządu 
dotyczącymi utrzymania bazy szkół, w tym modernizacji budynków szkół 
i przedszkoli oraz ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i wprowadzoną przez 
samorząd regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych 
w szkołach, wzrostem kosztów energii elektrycznej, remontów bieżących i wzrostu 
cen usług obcych (np. sprzątanie szkół, usługi pocztowe, wywóz nieczystości). 

(akta kontroli str. 14-17, 231-295, 298, 300-303, 305) 

Średniomiesięczny koszt kształcenia jednego ucznia25 w szkołach podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez Miasto Brodnica w latach 2016-2018 
(do 30 września) wyniósł odpowiednio 607,38 zł, 595,51 zł i 536,50 zł.  

 (akta kontroli str. 14-19, 189-230, 296-303) 

                                                      
24 Bilans finansowy zmian równa się różnicy wydatków poniesionych w związku z reorganizacją sieci szkół  

(1 165,4 tys. zł) i sumy dodatkowych dochodów związanych z reorganizacją (265,0 tys. zł) oraz wydatków 
ulegających zmniejszeniu w związku reorganizacją (48,7 tys. zł). 

25 Obliczono na postawie wydatków bieżących poniesionych w latach 2016-2018 (do 30 września) i wykazanych 
w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28s) w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 
80101 – Szkoły podstawowe, 80110 – Gimnazja, 85401 – Świetlice szkolne podzielonych przez liczbę 
uczniów w danym roku (wg stanu na 30 września) i liczbę miesięcy w danym roku tj. 12, 12 i 9. 
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Burmistrz Brodnicy odnośnie szacowania w długoletniej perspektywie zwiększenia 
wydatków lub korzyści finansowych wynikających ze zmian w systemie oświaty 
wyjaśnił m.in., że 
‒ baza dydaktyczna na zabezpieczenie potrzeb prowadzonej działalności 

edukacyjnej jest wystarczająca, o czym świadczy stopień zmianowości.  
W dalszej perspektywie nie jest planowane zwiększenia liczebności sal 
dydaktycznych z wyjątkiem poprawy ich wyposażenia. Podejmowane są 
działania poprawiające bazę sportową (planowane jest budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 4); 

‒ zmniejszenie liczby uczniów o jeden rocznik (wygaszenie gimnazjum) 
w perspektywie czasowej nie powoduje korzyści dla budżetu samorządu gdyż 
jednocześnie zmianie ulegają przepisy prawa oświatowego powodujące 
np. zmianę planów nauczania i zwiększenie liczby godzin do realizacji, zmiana 
zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, „sztywne” normy 
zatrudnienia nauczycieli na etatach wspomagających dydaktykę (psychologów, 
logopedów, terapeutów, doradców zawodowych – normy ustawowe zamiast 
samorządowych);  

‒ przygotowywane zmiany Prawa oświatowego, ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych26 czy ustawy Karta Nauczyciela27 a przede wszystkim aktów 
wykonawczych do tych ustaw nie są dla samorządu znane na tyle, aby 
pozwalały szacować w długoletnich planach wydatki lub korzyści wynikające ze 
zmian wprowadzonych od 1 września 2017 r.  

 (akta kontroli str. 300, 303, 304) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Miasto podjęło prawidłowe działania w celu zapewnienia, po zmianie systemu 
oświaty, właściwych warunków lokalowych kształcenia uczniów oraz wyposażenia 
w 8-letnich szkół podstawowych. W szkołach zapewniono niski współczynnik 
zmianowości. Miasto skorzystało z możliwości zwiększenia subwencji oświatowej na 
realizację zadań związanych z reorganizacją systemu oświaty. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian  
w systemie oświaty 

Miasto Brodnica przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty współpracowało 
z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, związkami zawodowymi i rodzicami.  

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego przekazano Kuratorium Oświaty i związkom zawodowym, 
które pozytywnie go zaopiniowały. 

Na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd 1 lutego 2017 r., tj. przed 
uchwaleniem projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów, zamieszczono informacje dotyczące planowanych zmian (z podaniem 
wariantów zmian) oraz przepisów regulujących ich wprowadzanie. 

Kierownik Biura Oświaty Urzędu podała m.in., że przedstawiciel Gminy uczestniczył 
w spotkaniu z pracownikami Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatury  
w Toruniu, które było zorganizowane w Brodnicy w grudniu 2017 r. dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W ramach współpracy 
z dyrektorami odbyły się spotkania w związku z przygotowywanymi projektami 

                                                      
26 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). 
27 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.). 
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uchwał dotyczących sieci szkół, rekrutacji, wyposażenia, wykorzystania 
i zabezpieczenia bazy, zapewnienia zatrudnienia nauczycieli w tym przeniesieniami 
nauczycieli oraz uzupełnianiem etatów. Podczas spotkań z rodzicami klas III  i VI 
udzielała odpowiedzi na pytania i wyjaśniała wątpliwości. Współpraca ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli dotyczyła również opiniowania projektów 
arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.  

Dyrektorom szkół podstawowych przekazano instrukcje dotyczące przygotowania 
arkuszy organizacyjnych w związku z wnioskami rodziców uczniów tych szkół 
o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy, która powstała 
z przekształcenia gimnazjum.  

Gmina w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wystąpiła 
z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy subwencji oświatowej w celu 
dofinasowania wydatków na dostosowanie i doposażenie szkół w celu dostosowania 
ich do zmian w systemie oświaty. 

Kierownik Biura Oświaty Urzędu wyjaśniła m.in., że przedstawiciel Miasta 
uczestniczył w konferencji z udziałem Minister Edukacji nt. „Dobra szkoła”, która 
odbyła się 22 lutego 2017 roku. 

(akta kontroli str. 15, 21, 27-29, 53-59, 251-291, 306-317) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę organu prowadzącego 
z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzenie reformy na rzecz prawidłowego 
i efektywnego wdrożenia zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół i placówek 
oświatowych. Upowszechniana w lokalnym środowisku informacja o celach reformy 
i podawana z wyprzedzeniem informacja o planowanych działaniach w tym zakresie 
pozwoliły na uniknięcie reperkusji społecznych związanych z wprowadzanymi 
zmianami. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
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Bydgoszcz ,   stycznia 2019 r. 
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