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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/16/063, Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Witold Dąbrowski, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/64/2016 z dnia 22.08.2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie, ul. Tuchomska 15,
80-297 Banino (dalej: "Szkoła")

Ewa Kosznik, Dyrektor Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Baninie (dalej: "Dyrektor")

(dowód: akta kontroli str.3-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w latach 2014-2016 (do czasu zakończenia
kontroli) Szkoła umożliwiła dostęp do boisk przyszkolnych lokalnej społeczności,
a także zapewniła warunki do bezpiecznego korzystania z nich poprzez przeglądy
stanu technicznego. Wyniki tych przeglądów potwierdziły dobry stan techniczny
boisk przyszkolnych, niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa
ich użytkowników. Dyrektor zapewnił efektywne wykorzystanie boisk przyszkolnych,
zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz poza godzinami pracy
szkoły.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Umożliwienie przez Szkołę dostępu do boisk przyszkolnych
lokalnej społeczności.

1.1. Na terenie Szkoły funkcjonował przy ul. Tuchomskiej 15 kompleks
wybudowanych w 2014 r. boisk przyszkolnych, na który składało się oświetlane
pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej z trybunami, bieżnia tartanowa,
boisko tartanowe do piłki ręcznej i do gry w koszykówkę. Boisko przyszkolne przy
ul. Lotniczej 15, powstało przed okresem objętym kontrolą i było to niewymiarowe
boisko trawiaste z dwiema bramkami.
W Urzędzie Gminy Żukowo nie opracowano zasad korzystania z boisk
przyszkolnych. Obowiązujące zasady korzystania z przyszkolnych obiektów
sportowych określone zostały przez Dyrektor, która Zarządzeniem1 wprowadziła

1 Zarządzenie Nr 16/2014/2015 z 20 kwietnia 2015 L, poprzednio Zarządzenie Nr 21/2012/2013 z 03.06.2013 r.
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"Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej im. ks. Józefa Bigusa w Baninie", (dalej: "regulamin"). Regulamin ten
określał godziny dostępności (800_2030w okresie wiosenno-letnim i 800_1600

w okresie jesienno-zimowym) przez 7 dni w tygodniu, a planowe zajęcia szkolne dla
uczniów odbywają się w godz. 800_1730od poniedziałku do piątku. Boisko szkolne
jest miejscem przeznaczonym do realizacji zajęć wychowania fizycznego,
pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych
dla osób spoza szkoły (odbywających się na warunkach zawartej w tym celu
umowy), które mogą się odbywać pod nadzorem instruktora sportu lub osoby
odpowiadającej za najem boiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem, regulamin
wprowadził ograniczenia m.in. dotyczące: jazdy rowerami, motocyklami, korzystania
z nieodpowiedniego obuwia, przebywania na boisku po godz. 2030.

(dowód: akta kontroli str.6-8, 27, 35-38)

Oględziny boisk przyszkolnych wykazały, że ich stan techniczny był dobry i zgodny
z informacjami przekazywanymi przez Dyrektora do Urzędu Gminy w Żukowie.
Kompleks boisk przy ul. Tuchomskiej był wyposażony w kamery monitorujące,
ogrodzony parkanem drucianym, na którym umieszczono w widocznym miejscu
treść regulaminu. Na boisku przy ul. Lotniczej również był umieszczony
w widocznym miejscu regulamin korzystania z tego boiska. Wszystkie wejścia
na boiska były otwarte.

(dowód: akta kontroli str. 89-90)

Zdjęcia z monitoringu szkolnego potwierdzają korzystanie z kompleksu boisk
przyszkolnych poza godzinami pracy dydaktycznej Szkoły.

(dowód: akta kontroli str. 84-88)

1.2. Dyrektor dokonywała w badanych latach okresowych kontroli zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów Szkoły w tym
z boisk i przekazywała kopie protokołów organowi prowadzącemu, zgodnie z § 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach2. Kontrole te potwierdziły dobry stan techniczny boisk
przyszkolnych, niestwarzający zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników;
nie wymagały również napraw.

(dowód: akta kontroli str.9-21, 95-104)

Gmina Żukowo nie prowadziła dodatkowej kontroli boisk, ponieważ przeglądy
i kontrole techniczne obiektów przyszkolnych, w tym boisk, należały do obowiązków
dyrektorów szkół, którzy przekazywali do Gminy kopie protokołów
z przeprowadzanych kontroli ich stanu.

(dowód: akta kontroli str.22-24)

1.3. W okresie objętym kontrolą do Szkoły nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w tym
dotyczących dostępności boisk przyszkolnychdla lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str.25-26)

2 Dz.U. z 2003 r. Nr 6. poz. 69, ze zm.
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W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie umożliwienia przez Szkołę
dostępu lokalnej społeczności do boisk przyszkolnych nie stwierdzono
nieprawidłowości.

W Szkole wprowadzono "Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk
sportowych" umożliwiający dostęp do boisk przyszkolnych lokalnej społeczności,
Zapewniono warunki bezpiecznego korzystania z boisk poprzez przeglądy ich stanu
technicznego, przeprowadzane zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Efektywność wykorzystania boisk przyszkolnych

2.1. Stopień wykorzystania boisk przyszkolnych przez uczniów w ramach zajęć
lekcyjnych wychowania fizycznego w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015
i 2015/2016 wynosił odpowiednio: 616 godzin (szacunkowo 123 godz. miesięcznie,
31 tygodniowo) z 1672 godz. zajęć ogółem; 672 godz. (szacunkowo 134 godz.
miesięcznie, 34 tygodniowo) z 1824 godz. ogółem; 1064 godz. (szacunkowo
210 godz. miesięcznie, 52 tygodniowo) z 2888 godz. ogółem, co stanowiło 36,8%
wszystkich zajęć wychowania fizycznego w tych latach szkolnych. Zajęcia
na boiskach przyszkolnych odbywały się przede wszystkim w miesiącach wrzesień,
październik oraz kwiecień, maj i czerwiec.
Jak wyjaśniła Dyrektor, wzrost ilości zajęć wychowania fizycznego,
w kontrolowanych latach szkolnych, wynikał ze wzrostu liczby uczniów, stąd
i wzrostu oddziałów. Rodzaj zajęć wynikał z realizacji podstawy programowej
i rozkładu zajęć. Dyrektor nie nakładała na nauczycieli wychowania fizycznego
obowiązku odnotowywania, czy dana jednostka lekcyjna odbywała się na boisku
szkolnym.

(dowód: akta kontroli str. 91-94)

W ramach zajęć pozalekcyjnych na boiskach przyszkolnych odbywały się zajęcia
dla dzieci przebywających w świetlicy. Stopień ich realizacji był zróżnicowany
z uwagi na fakt, iż po zmianie lokalizacji Szkoły (z ul. Lotniczej na ul. Tuchomską),
większość czasu uczniowie spędzali na placu zabaw i wynosił odpowiednio
188 godz. (szacunkowo 38 godz. miesięcznie, 10 tygodniowo), 290 godz.
(szacunkowo 58 godz. miesięcznie, 14 tygodniowo) i 368 godz. (szacunkowo
74 godz. miesięcznie, 18 tygodniowo) w ww. latach szkolnych.
Zajęcia pozalekcyjne wynikające z realizacji art. 42 Karty Nauczyciela3 w ramach
SKS4, takie jak, piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka odbywały się na boiskach
przyszkolnych w ww. latach szkolnych również w miesiącach wrzesień, październik
oraz kwiecień, maj, czerwiec odpowiednio w liczbie 56 (szacunkowo 11 godz.
miesięcznie, 3 tygodniowo), 84 (szacunkowo 17 godz. miesięcznie, 4 tygodniowo)
i 112 godzin (szacunkowo 22 godz. miesięcznie, 5 tygodniowo), co stanowiło
odpowiednio 36,8%, 23,5% i 36,8% ogólnej liczby godzin zajęć dodatkowych.
Jak wyjaśniła Dyrektor, zajęcia realizowane przez kluby sportowe takie jak "Jaguar",

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Oz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.)
4 Szkolne Kolo Sportowe
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UKS "Akademia Piłkarska Banino" i inne osoby prywatne, odbywały się tylko
w niektóre miesiące (nie były systematyczne), średnio w ww. kolejnych latach
wyniosły O, 15 i 72 godziny na boiskach przyszkolnych.

(dowód: akta kontroli str. 92)

Szkoła w latach 2014-2016 była współorganizatorem ogólnodostępnych festynów
rodzinnych pn. "Mama Tata i Ja" organizowanych na boisku przyszkolnym w Baninie
przy ul. Tuchomskej 15. Odbywały się również "Sportowe Soboty", których
organizatorem było Stowarzyszenie Edukacja plus Integracja". Szkoła nie ponosiła
kosztów ich organizacji.
Dyrektor w zakresie organizowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
nie nakładała na nauczycieli wychowania fizycznego obowiązku prowadzenia takich
zajęć na boiskach otwartych.

(dowód: akta kontroli str. 27, 30-32, 93)

2.2. Rada Miejska Żukowa nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia rachunku
dochodów własnych Szkoły. Dochody z tytułu odpłatnego udostępniania boisk
przyszkolnych przez Szkołę wyniosły łącznie 13,7 tys. zł., tj. w 2014 r.-0,9 tys. zł,
w 2015 r. -6.3 tys. zł i w 2016 r. (do sierpnia) 6.5 tys. zł. Wszystkie dochody wynikały
z zawartych przez Szkołę umów na wynajem boisk i zostały odprowadzone
na rachunek Urzędu Gminy w Żukowie.

(dowód: akta kontroli str. 27,40-65, 66-83)

2.3. Szkoła nie zawierała umów o dofinansowanie na remonUmodernizację/budowę
boisk przyszkolnych. W kwietniu 2016 r. Szkoła wykonała na boisku trawiastym
zabiegi pielęgnacyjne (wertykulacja, piaskowanie i aeracja). Na roboty
te wydatkowano ze środków własnych kwotę 3,8 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 27-28)

2.4. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki dewastacji boisk
przyszkolnych.

(dowód: akta kontroli str. 27)

2.5. Dyrektor podejmowała działania mające na celu uzyskanie dodatkowych
środków na ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa na kompleksie boisk sportowych
wnioskując maju 2016 r. o zwiększenie w planie finansowym wydatków na 2016 r.
(paragraf inwestycje) o 26.6 tys. zł na stworzenie monitoringu na tych boiskach
celem zapobieżenia aktom wandalizmu. W dniu 31.05.2016 r. Rada Miejska
przyznała Szkole wnioskowaną kwotę.

(dowód: akta kontroli str.29, 33-34)

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie efektywności wykorzystania boisk
przyszkolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
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Ocena cząstkowa I

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Dyrektor zapewniła efektywne wykorzystanie boisk przyszkolnych zarówno w trakcie
zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza godzinami pracy Szkoły. Szkoła
na podstawie zawartych umów uzyskiwała dochody z tytułu odpłatnego
udostępniania boisk przyszkolnych, które zostały odprowadzone na rachunek
Urzędu Gminy w Żukowie.

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5
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 Gdańsku.

Gdańsk, dniaZpażdziernika 2016 r.

Kontroler
Witold Dąbrowski

Gł. specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
~ t<.-p,
p.o. wteS>VREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZB KONTROLI

w Gd.$J(l,śJcu.............~Js .....~~.....7;t:;;i;f

5 Dz.U. z 2015 L, poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677
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