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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/16/0063 - Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/83/2016 z dnia 12.09.2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Sopocie, ul. 3. Maja 41,81 -
735 Sopot (dalej: "Szkoła")

Sylwia Łebkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8
w Sopocie (dalej: "Dyrektor").

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności
w Szkole umożliwiono lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do boiska
przyszkolnego, dokonywano kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków korzystania z boiska oraz okresowej kontroli jego stanu technicznego.
Zasady dotyczące dostępu i korzystania z boiska określone zostały w podanym
do publicznej wiadomości regulaminie. Dyrektor zapewniła efektywne wykorzystanie
boiska przyszkolnego, zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak
również poza dniami i godzinami pracy Szkoły.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Umożliwienie przez Szkołę dostępu do boisk przyszkolnych

lokalnej społeczności
1.1. Na terenie Szkoły funkcjonowało jedno boisko przyszkolne wielofunkcyjne
przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni
ze sztucznej trawy, wykonane w 2013 r,

(dowód: akta kontroli str, 12-20)
Obowiązujące zasady korzystania z boiska przyszkolnego określone zostały przez
Dyrektora Szkoły1 w "Regulaminie korzystania z ogólnodostępnego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Sopocie przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, ul. 3 Maja 41" 2. Regulamin ten stanowił
kompromis pomiędzy rozwiązaniem zapewniającym dostęp do boiska
przyszkolnego dla społeczności lokalnej, a dbałością o mienie publiczne.
W Regulaminie określono m.in., że boisko jest obiektem ogólnodostępnym,
wielofunkcyjnym, wykorzystywanym do prowadzenia zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, jak również rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej. Boisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-21.00, w soboty i niedziele 10.00-16.00, a w dni ustawowo wolne od pracy-

lZarządzenie 1/2013/2014 z dnia 2.09.2013 r.
2 Dalej ,Regulamin',
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nieczynne, przy czym w trakcie roku szkolnego boisko pozostaje do dyspozycji
Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Ponadto Regulamin
zawierał m.in. informację, że korzystanie z boiska jest bezpłatne, a także warunki
korzystania z obiektu (rodzaj obuwia, kulturalne zachowanie, korzystanie z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, dla grup liczących ponad 5 osób wymóg pozostawienia
przez jednego z użytkowników dokumentu tożsamości). Na boisku zabronione było
m.in. spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, wstęp osobom
nietrzeźwym, palenie papierosów, wprowadzanie zwierząt, wnoszenie materiałów
pirotechnicznych i otwartego ognia. Regulamin ten był wywieszony przy wejściu
na boisko, jak również dostępny na stronie internetowej Szkoły.

(dowód: akta kontroli, str. 5-18)
W trakcie oględzin boiska przyszkolnego ustalono m.in., że teren boiska był
wydzielony z terenów wewnętrznych Szkoły, dostępny przez wejście od strony
ul. 3 - go Maja i ul. Władysława IV, zaopatrzony w oświetlenie, przystosowany do
gry w piłkę ręczną i koszykówkę oraz posiadał miejsce przeznaczone do gry
w siatkówkę. Przy furtce - od strony ul. 3-go Maja i przy wejściu na boisko
umieszczona była tablica zawierająca regulamin korzystania z boiska szkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 12-18)
Ponadto przy wejściu na boisko szkolne znajdowała się druga tablica zawierająca
regulamin użytkowania boiska przyszkolnego. Z wyjaśnienia Dyrektora wynikało,
że tablica ta informuje o ogólnych zasadach korzystania z boiska oraz zawiera
informacje, z jakich środków została sfinansowana budowa tego obiektu, regulamin
jest uszczegółowieniem informacji, które zawarte są na tablicy informacyjnej i nie są
to informacje rozbieżne.

(dowód: akta kontroli, str. 12-18, 63-65)
Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta Sopotu nie opracowano
centralnych wytycznych dotyczących zasad dostępu i korzystania z boisk
przyszkolnych. Zasady dostępności miał określać dyrektor szkoły w stosownym
regulaminie, kierując się zasadą ogólnodostępności i powszechności wynikającą
m.in. ze Strategii Miasta Sopotu 2014 - 2020, założeń do organizacji roku szkolnego
na dany rok oraz Strategii Integracji i Polityki Społecznej Sopotu, dostosowując
dostępność boisk do faktycznych potrzeb społeczności szkolnej i lokalnej.

(dowód: akta kontroli, str. 57-58)
Dyrektor potwierdziła możliwość korzystania z boisk przyszkolnych przez lokalną
społeczność w godzinach pozalekcyjnych i dniach wolnych od nauki, przedstawiając
przykładowe wydruki z monitoringu szkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 59-62)
Ponadto z wyjaśnienia Dyrektora wynikało, że boisko jest udostępniane
zainteresowanym osobom po zgłoszeniu się do personelu obsługi szkoły. Osoby
takie mogą korzystać z boiska we wrześniu, październiku, kwietniu, maju i czerwcu,
a przy sprzyjającej aurze również w listopadzie i marcu. W soboty i niedziele dostęp
do boiska zapewnia pracownik obsługi szkoły, który otwiera zarówno główną furtkę,
jak i boisko. Po godzinach korzystania z boiska określonych w regulaminie boisko
i furtki wejściowe są zamykane przez pracowników obsługi szkoły. W okresie
wakacyjnym w obiekcie szkolnym organizowane są kolonie, boisko udostępniane
jest kolonistom, a po uzgodnieniu z organizatorami kolonii mogą z niego korzystać
osoby ze środowiska lokalnego. Pozostałe tereny szkolne o zagospodarowaniu
sportowym (bieżnia, teren rekreacyjny ze stołami do tenisa stołowego) są na etapie
zagospodarowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sopot - I etap.
Korzystanie z tego terenu będzie możliwe po zakończeniu budowy - wiosną 2017 r.
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Ustalona
nieprawidłowość

Stare, asfaltowe boisko do koszykówki nie jest udostępniane ani uczniom, ani innym
osobom ze środowiska lokalnego ze względu na zły stan techniczny nawierzchni,
w kolejnych etapach zagospodarowania terenu rekreacyjnego planowana jest
wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej. Natomiast przyszkolny plac zabaw,
który powstał w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" służy uczniom
młodszych klas, którzy korzystają z niego tylko pod opieką nauczycieli.

(dowód: akta kontroli, str. 63-65)

1.2. W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 Dyrektor dokonywała dwukrotnie
w ciągu roku3 kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów należących do szkoły4, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, oraz określała kierunki ich poprawy. Kontrole te obejmowały boisko
przyszkolne (nawierzchnia) wraz z urządzeniami wchodzącymi w jego skład (bramki,
kosze), każdorazowa kontrola wykazywała, że urządzenia związane z boiskiem są
sprawne.
We wrześniu 2016 r. kopia protokołu kontroli zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów z sierpnia 2016 r. została
przekazana organowi prowadzącemu.

(dowód: akta kontroli, str. 21-50)

Ponadto boisko szkolne poddane zostało w 2014 r. pięcioletniej kontroli okresowej5.
Zgodnie z protokołem z tej kontroli elementy boiska były w stanie dobrym
(zadaszenie dla trenerów w stanie zadowalającym), nie wskazano na potrzebę
przeprowadzenia robót remontowych.

(dowód: akta kontroli, str. 53-56)

Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta Sopotu posiadał on aktualną
wiedzę o stanie technicznym boiska przyszkolnego przy Szkole. Przedmiotowe
informacje uzyskiwane były na podstawie bieżących wizyt w szkole oraz w oparciu
o spotkania i rozmowy z dyrektorem Szkoły. Ponadto w marcu 2015 r. na podstawie
danych otrzymanych ze szkół sporządzono wykaz infrastruktury sportowej
sopockich szkół z uwzględnieniem informacji o stanie boiska przyszkolnego.
Natomiast w dniu 26 sierpnia 2016 r. Wydział Oświaty omawiając i pytając o stan
przygotowań szkół do nowego roku uzyskał m,in. od Dyrektora Szkoły zapewnienie,
iż obiekt szkolny i boisko są gotowe do funkcjonowania od 1 września 2016 L, a ich
stan techniczny jest bardzo dobry.

(dowód: akta kontroli, str. 57-58)
1.3. W latach 2014-2016 (do 31.07) do Szkoły nie wpłynęły skargi i wnioski
dotyczące dostępności boiska przyszkolnego dla lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str. 73-76)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na dostępność boiska
przyszkolnego dla lokalnej społeczności.
Niemniej w latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016 (do 31.07) kopie protokołów
kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
należących do szkoły nie były przekazywane organowi prowadzącemu pomimo
obowiązku wynikającego z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 L Nr 6, poz. 69 ze zm.).

3tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego i w okresie zimowej przerwy w nauce.
4 O której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r, w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz,U. z 2003 r. Nr 6, poz, 69 ze zm.).
5Na podstawie art, 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.).
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Ocena cząstkowa

Opis stanu
faktycznego

Z wyjaśnienia Dyrektora wynikało, że protokoły ww. kontroli były do wglądu dla
organu prowadzącego, oraz że organ prowadzący nie wymagał wersji drukowanej,
będąc w pełni poinformowany o warunkach BHp6 dotyczących szkoły. W bieżących
kontaktach informacje m.in. dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki były tematem rozmowy między Dyrektorem, a Naczelnikiem Wydziału Oświaty
UM Sopot. Na sierpniowych naradach dyrektorów szkół i placówek oświatowych
w latach 2013-2016 obowiązkowym punktem narady było udzielenie wyczerpującej
informacji m.in. o panujących w szkole bezpiecznych i higienicznych warunkach
nauki. Ponadto w trakcie kontroli Dyrektor przekazała organowi prowadzącemu
protokół kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z
obiektów należących do szkoły z sierpnia 2016 r.

(dowód: akta kontroli, str. 51-52)
Szkoła umożliwiła lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do boiska przyszkolnego.
Zasady tego dostępu oraz korzystania z boiska przyszkolnego przez lokalną
społeczność określone zostały w podanym do publicznej wiadomości regulaminie.
Bezpieczeństwo i warunki higieniczne korzystania z przyszkolnego boiska
poddawane były przez Dyrektora corocznym kontrolom, a stan techniczny tego
obiektu okresowym kontrolom budowlanym.

2. Efektywność wykorzystania boiska przyszkolnego.
2.1. W latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016 boisko przyszkolne
wykorzystywane było w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania
fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
świetlicy i na działalność klubów sportowych oraz na zajęcia sportowe środowiska
lokalnego.
W Szkole nie prowadzono ewidencji zajęć realizowanych na boisku przyszkolnym,
a zajęcia były na nim prowadzone w zależności od warunków atmosferycznych.
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzano na boisku przyszkolnym, średnio
w tygodniu 28 godzin zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego (na 57 godzin
ujętych w całkowitym wymiarze tygodniowym tych zajęć), natomiast w latach
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - odpowiednio po 31 godz.(na 62 ogółem).
Boisko wykorzystywane było ponadto w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
tj. :
- zajęć świetlicowych, które obejmowały średnio 1 godzinę zajęć tygodniowo (na 8,5

godz. całkowitego wymiaru tygodniowego tych zajęć) we wszystkich latach
szkolnych objętych kontrol8u

- działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek, które obejmowały średnio
2 godziny zajęć tygodniowo (na 13,5 godziny ujęte w całkowitym wymiarze
tygodniowym tych zajęć) we wszystkich latach szkolnych objętych kontrol8u

- działalności Klubu Piłkarskiego Karlikowo, które obejmowały średnio 5 godzin
zajęć tygodniowo (był to całkowity wymiar tygodniowy tych zajęć) we wszystkich
latach szkolnych objętych kontrolą.

Boisko było udostępniane środowisku lokalnemu średnio przez 32 godziny
tygodniowo, w miesiącach marzec - październik.
Zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe na boisku odbywały się
najczęściej w miesiącach: wrzesień, październik, marzec - w zależności
od warunków atmosferycznych oraz w kwietniu, maju i czerwcu.
Szkoła w latach szkolnych 2014 - 2016 korzystała z boiska przy organizacji trzech
imprez, tj. otwarcia nowej ścieżki rowerowej sąsiadującej ze Szkołą (wrzesień
2014 r.) oraz inauguracji i zakończenia akcji "Rowerowy Maj" (kwiecień i czerwiec
2016 r.)

6Bezpieczeństwa i higieny pracy
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Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

W związku z realizacją tych wydarzeń Szkoła nie ponosiła dodatkowych kosztów.
(dowód: akta kontroli, str. 69-70)

2.2. W latach 2014-2016 (do 31.07) Dyrektor nie zawierała umów dotyczących
odpłatnego udostępniania boiska przyszkolnego i Szkoła nie uzyskała z tego tytułu
dochodów.

(dowód: akta kontroli, str. 66)
2.3. W latach 2010-2016 (31.07) Szkoła nie poniosła żadnych wydatków na budowę,
modernizację i remonty boiska przyszkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 67)
2.4. W latach 2014-2016 (31.07) nie doszło do dewastacji ani uszkodzenia żadnego
z elementów boiska przyszkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 71)
2.5. Dyrektor Szkoły podejmowała działania mające na celu uzyskanie od organu
prowadzącego dodatkowych środków:
- na utrzymanie nawierzchni boiska w należytym stanie (usługa czyszczenia

sztucznej murawy i uzupełnienie piasku kwarcowego) w wysokości 2,7 tys. zł
w 2015 r. i 2,4 tys. zł w 2016 r.,

- na dodatek specjalny za nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem na boisku
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (soboty i niedziele) w wysokości
5 tys. zł, w 2014 r.; 6 tys. zł w 2015 r. i 3 tys. zł w 2016 r. (do 31.07).

Środki przekazane zostały przez organ prowadzący w wysokości i terminie zgodnym
z zapotrzebowaniem.

(dowód: akta kontroli, str. 72)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dyrektor zapewnił efektywne wykorzystanie boiska przyszkolnego, zarówno
w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i poza dniami i godzinami pracy
Gimnazjum poprzez nieodpłatne udostępnienie boiska lokalnej społeczności.

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 o Najwyższej Izbie Kontroli? 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, dnia~ pażdziernika 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontroler:
Joanna Andrzejewska

Specjalista k.p.
..t «f. Dyrektor

p.o. WICEDYREKTOR DElEGATURY
NAJWY2:SZEJ IZBY KONTROLI

................E~~ka .....

7 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyZszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r.. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz.6??).
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