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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/65/2016 z dnia 22.08.2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo (dalej: "Urząd")

Wojciech Kankowski - Burmistrz Gminy Żukowo od 08.12.2014 r.(dalej: Burmistrz)1.

(dowód: akta kontroli str.3-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Gmina zapewniła lokalnej społeczności możliwość korzystania z boisk
przyszkolnych w sposób służący upowszechnianiu kultury fizycznej. Burmistrz
udzielił wszystkim dyrektorom szkół publicznych w Gminie pełnomocnictw
do kierowania boiskami przyszkolnymi. Ustalone przez dyrektorów szkół
Regulaminy korzystania z boisk przyszkolnych przewidywały możliwość korzystania
z nich przez inne osoby oraz grupy zorganizowane poza godzinami pracy szkół.
Urząd posiadał wiedzę o stanie boisk funkcjonujących przy szkołach, w tym o ich
stanie technicznym oraz stanie bezpieczeństwa.

Urząd propagował rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców poprzez
organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności
pożytku publicznego. Prowadzono konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju
Gminy Żukowo oraz projektów corocznego programu pn. "Lokalne Partnerstwo",
które dotyczyły m.in. potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji i sportu. Potrzeby
w tym zakresie zaspokojono m.in. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego
ogólnodostępnego przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie.

Gmina współfinansowała różnego rodzaju imprezy organizowane na boiskach
przyszkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych, (m.in. aktywne soboty, sportowe
soboty, festyny "Mama Tata i Ja", ,.postaw na rodzinę" oraz szkolenia dzieci i
młodzieży w piłce nożnej w ramach ww. programu ..Lokalne Partnerstwo"). Ponadto
na boiskach przyszkolnych odbywały się festyny rodzinne finansowane ze środków
sołeckich.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Określenie przez Urząd zasad użytkowania boisk przyszkolnych.

1.1. Na terenie Gminy Żukowo funkcjonuje 18 boisk przyszkolnych, które
w większości są asfaltowe, asfaltowo-betonowe i trawiaste (łącznie 12), piaskowe

1 poprzednio Burmistrzem był Jerzy Żurawicz
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Ocena cząstkowa

(3), a pozostałe to boiska ze sztuczną nawierzchnią (2), oraz tzw. "orlik". przy dwóch
szkołach brak jest boisk. Stan boisk w 10 przypadkach jest bardzo dobry i dobry,
do remontu i częściowego remontu kwalifikuje się pięć boisk, a stan jednego jest zły.
Boisko przyszkolne Zespołu Publicznego Gimnazjum w Chwaszczynie i Szkoły
Podstawowej w Chwaszczynie (wielofunkcyjne) powstało w 2010 L, a boiska
trawiaste i tartanowe przy Szkole Podstawowej w Baninie - w 2014 r. Pozostałe
boiska wybudowano przed 2010 r. Wszystkie obiekty są użytkowane. Informacje
o stanie technicznym boisk przyszkolnym pochodzą od dyrektorów szkół. Informacje
uzyskiwane są na bieżąco w bezpośrednich kontaktach z dyrektorami, z wyników
przeglądów rocznych, bieżących oględzin i informacji od nauczycieli wychowania
fizycznego. Do końca 2016 L Gmina przewiduje remont dwóch boisk przyszkolnych
w miejscowości Pępowo i Przyjażń, a w 2017 r. remont boiska w miejscowości
Żukowo.

(dowód: akta kontroli str. 221-222)

1.2. Burmistrz przekazał wszystkim szkołom nieruchomości wchodzące w ich skład
nieodpłatnie w trwały zarząd na cele oświatowe. Ze względu na uprawnienia
przysługujące dyrektorom szkół z tytułu wykonywania ww. prawa zarządu, w tym
uprawnienie do korzystania z nieruchomości (w tym boisk przyszkolnych) w sposób
zgodny z ich przeznaczeniem, określenie zasad korzystania z boisk przyszkolnych
należało do kompetencji dytektorów szkół.

(dowód: akta kontroli str. 78-80, 223)

1.3. Burmistrz udzielił, na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym2,

dyrektorom wszystkich gminnych szkół pełnomocnictw do kierowania szkołą oraz
reprezentowania jednostki na zewnątrz w zakresie ich statutowej działalności,
zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Żukowo w ramach planu finansowego
jednostki, gospodarowania i zwykłego zarządu powierzonym mieniem oraz
składania w imieniu Gminy jednoosobowych oświadczeń w tym zakresie. Nie były
udzielane odrębne upoważnienia do wynajmu boisk przyszkolnych.

(dowód: akta kontroli str. 48-114)

1.4. Regulaminy korzystania z boisk przyszkolnych zostały ustalone przez
dyrektorów szkół zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami. Przewidują one
możliwość korzystania z boisk przez inne osoby oraz grupy zorganizowane poza
godzinami pracy szkół. Gmina nie określała zasad i trybu korzystania z boisk
na zasadach komercyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 81-114, 224-240)

Rada Miejska w Żukowie nie podjęła uchwały dotyczącej utworzenia rachunku
dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym szkół. Dochody osiągane przez
jednostki budżetowe były przekazywane na rachunek budżetu Gminy Żukowo.
W latach objętych kontrolą dochody z najmu boisk przyszkolnych pochodziły tylko
od Szkoły w Baninie i wyniosły łącznie 13,7 tys. zł, w tym: w 2014 r. - 0,9 tys. zł,
w 2015 L - 6.3 tys. zł, a w 2016 L (do 31 lipca) - 6.5 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 241)

W działalności Urzędu w powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Burmistrz udzielił wszystkim dyrektorom gminnych szkół pełnomocnictw
do kierowania nimi, w następstwie czego, regulaminy korzystania z boisk

2 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, ze zm.
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przyszkolnych określone zostały przez dyrektorów szkół. Urząd dysponował wiedzą
o stanie boisk funkcjonujących przy szkołach, w tym o ich stanie technicznym i
stanie bezpieczeństwa.

Opis stanu
faktycznego

2. Rozpoznanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępu
do boisk przyszkolnych.
2.1. Z informacji uzyskanej od Burmistrza wynika, że w latach 2014-2016
dokonywano rozpoznania popularności kultury fizycznej wśród mieszkańców
poprzez organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie3, spotkania z lokalną społecznością podczas m.in. zebrań sołeckich
oraz spotkania z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Żukowo. Prowadzono także konsultacje dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy
Żukowo, projektów corocznego programu pn. "Lokalne Partnerstwo" oraz uchwał
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Żukowo.
Rozpoznanie potrzeb mieszkańców zakresie rekreacji i sportu oraz plany
ich zaspokojenia znalazły odzwierciedlenie w Uchwale Nr XV1/160/2015 Rady
Miejskiej w Żukowie z dnia 27 października 2015 r. "Strategia Rozwoju Gminy
Żukowo do 2020 r.", która m.in. w ramach dostępności boisk przyszkolnych dla
lokalnej społeczności przewidywała budowę boiska wielofunkcyjnego
ogólnodostępnego przy zespole szkolnym w Chwaszczynie.

(dowód: akta kontroli str. 115-129)
W okresie objętym kontrolą Rada Miejska podejmowała uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami działającymi w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu
pn. "Lokalne Partnerstwo", który wśród priorytetowych zadań publicznych wymieniał
m.in. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Programy te były poprzedzane
konsultacjami społecznymi.

(dowód: akta kontroli str. 130-151)
Burmistrz ogłaszał i rozstrzygał konkursy ofert na "Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w Gminie Żukowo" polegające na wspieraniu realizacji programów
szkoleniowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci
i młodzieży w dyscyplinach: judo, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa tenis stołowy, karate, zapasy, strzelectwo, wędkarstwo, aktywizacji osób
niepełnosprawnych, wspieraniu organizacji imprez sportowych, konkursów,
plebiscytów skierowanych do kadry trenerskiej oraz jubileuszy związków i klubów
sportowych.

(dowód: akta kontroli str. 152-215)
2.2. Na terenie Gminy działają kluby sportowe w formie stowarzyszeń lub fundacji
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, uczniowskie kluby sportowe,
stowarzyszenia wpisane do ewidencji starosty a także kola sportowe. W większości
korzystają one z obiektów zarządzanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
lub sal sportowych przy gminnych szkołach. Z boisk przyszkolnych korzystały
głównie uczniowskie kluby sportowe oraz jeden nieuczniowski klub sportowy
z Gdańska.
Jak wyjaśnił Burmistrz, informacje dotyczące propagowania przez kluby aktywnego
spędzania czasu Gmina czerpie m.in. poprzez prowadzenie konsultacji w ramach
corocznie przeprowadzanych konsultacji projektu uchwał dat. programu współpracy
Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności

3 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016.poz.239, ze zm.) .
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pożytku publicznego i wolontariatu, spotkań z przedstawicielami środowiska
sportowego m.in. Radą Sportu oraz spotkań sołeckich a także wniosków radnych.

(dowód: akta kontroli str. 115, 135, 142, 151,216)

2.3. Planowanie inwestycji, modernizacji/budowy boisk przyszkolnych było
poprzedzone rozpoznaniem potrzeb lokalnej społeczności w tym zakresie,
co potwierdzają przeprowadzone konsultacje społeczne i ankietyzacja
społeczeństwa m.in. w trakcie sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Żukowo

(dowód: akta kontroli str. 125-128, 135, 142, 151)

2.4. Analiza potrzeb zgłaszanych przez społeczeństwo w trakcie ww. ankietyzacji,
wskazujących na konieczność poprawy infrastruktury sportowej oraz regulaminów
korzystania z boisk przyszkolnych, przewidujących możliwość korzystania z boisk
przyszkolnych przez społeczeństwo, wskazuje, że Gmina zgodnie z art. 7 ust. 1.
pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym zaspokoiła zbiorowe potrzeby wspólnoty
w zakresie kultury fizycznej i zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie stworzyła
warunki sprzyjające rozwojowi sportu. Potwierdza to również realizowany corocznie
program "Lokalne Partnerstwo"zaspakajający w tym zakresie potrzeby społeczności
lokalnej.

(dowód: akta kontroli str. 125, 223 -240)

2.5. W Urzędzie był prowadzony, "Rejestr skarg i wniosków", z którego wynika,
że wokresie objętym kontrolą, nie wpłynęły żadne skargi i wnioski do Urzędu,
dotyczące dostępności boisk przyszkolnychdla lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str. 9-47)

W działalności Urzędu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozpoznania
potrzeb lokalnej społeczności dotyczących dostępu do boisk przyszkolnych.

Urząd w latach 2014 -2016 dokonywał rozpoznania popularności kultury fizycznej
wśród mieszkańców w tym m.in. w zakresie dostępu do boisk przyszkolnych
poprzez organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Prowadzono konsultacje dotyczące
projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo oraz projektów corocznego programu
pn. ,,Lokalne Partnerstwo", które dotyczyły m.in. potrzeb mieszkańców w zakresie
rekreacji i sportu.

3. Efektywność wykorzystania boisk przyszkolnych
3.1. Gmina popularyzowała i promowała rozwój kultury fizycznej wśród lokalnej
społeczności poprzez zamieszczanie informacji o organizowanych imprezach
na stronach internetowych m.in. Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, w prasie
lokalnej, oraz rozpowszechnianie tej informacji poprzez ulotki i plakaty informacyjne.
Ponadto odbywały się spotkania z organizacjami pozarządowymi w celu omówienia
zasad i form współpracy w ramach programów "Lokalne Partnerstwo" w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

(dowód: akta kontroli str. 242-265)

3.2. W latach 2014 - 2016 (do 31 lipca) Gmina współfinansowała organizowane
na boiskach przyszkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych imprezy (łącznie 15)
takie jak aktywne soboty, sportowe soboty, festyny "Mama Tata i Ja", ,,Postaw
na rodzinę" oraz szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej w ramach
ww. programu "Lokalne Partnerstwo". Łącznie Gmina przeznaczyła w okresie
objętym kontrolą na ww. imprezy 18 tys. zł. Ponadto na boiskach przyszkolnych
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odbyło się w ww. okresie 15 festynów rodzinnych, które były finansowane ze
środków sołeckich na łączną kwotę 52,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 217-219)
3.3. Gmina Żukowo w latach 2010-2016 (do 31.07) wydatkowała kwotę
4.826,5 tys. zł na budowę boisk szkolnych, w tym:

- 261,3 tys. zł w 2010 r. na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Baninie przy
ul. Lotniczej o zadaszone i obudowane boisko (środki własne Gminy);

- 361,2 tys. zł w 2010 r. na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego
przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie
(środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 191,7 tys. zł. -,
środki własne Gminy - 169.5 tys. zł);

- 4.204,0 tys. zł na budowę w latach 2012-2015 kompleksu boisk Szkoły
Podstawowej przy ul. Tuchomskiej w Baninie (środki własne Gminy 3279,2
tys. zł , dotacja z budżetu państwa - 924,8 tys. zł).

W umowach o dofinansowanie budowy boisk nie określono warunków użytkowania
tych obiektów w zakresie udostępniania ich społeczności lokalnej.

Na modernizację boisk Gmina wydatkowała w 2010 r łącznie kwotę 37,2 tys. zł
w tym: 24,2 tys. zł na boisko przy Szkole Podstawowej w Miszewie (wykonanie
ogrodzenia, zakup kosza do koszykówki oraz dwóch kompletów bramek do piłki
ręcznej), 13,0 tys. zł na montaż siatki osłonowej i ułożenie kostki na boisku ORLIK
w Żukowie.
Na remonty boisk i bieżące utrzymanie w wymienionym okresie Gmina wydatkowała
łącznie kwotę 215,4 tys. zł, w tym:
- 0,6 tys. zł na remonty boisk przyszkolnych (bez ORLIKA);
- 12,2 tys. zł na zakup wyposażenia/sprzętu do utrzymania boisk przyszkolnych

(bez ORLIKA);
- 17,4 tys. zł na bieżące utrzymanie boisk przyszkolnych - bez ORLIKA;
- 7,4 tys. zł na remont ORLIKA;
- 8,8 tys. zł na zakup wyposażenia/sprzętu do utrzymania ORLIKA;
- 169,0 tys. zł na bieżące utrzymanie ORLIKA .

(dowód: akta kontroli str. 266-287)
3.4. Gmina przeznaczała środki na popularyzację kultury fizycznej w ramach
programu "Lokalne Partnerstwo". Ze środków głównie korzystały lokalne organizacje
społeczne realizujące różnego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców w zakresie
"Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej", również z wykorzystaniem boisk
szkolnych. W 2014 r. przekazano na ten cel, w ramach ww. Programu 300 tys. zł,
w 2015 r. 340 tys. zł, a w 2016 r.- 350 tys. zł. Dodatkowo niektóre przedsięwzięcia
realizowane były w ramach środków funduszu sołeckiego oraz w ramach
działalności statutowej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, które również były
organizowane na boiskach przyszkolnych.

(dowód: akta kontroli str.115, 217, 220)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności Urzędu w zakresie efektywnego wykorzystania boisk przyszkolnych
nie stwierdzono nieprawidłowości.
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Ocena cząstkowa

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

•

Gmina efektywnie wykorzystywała boiska przyszkolne m.in. poprzez
współfinansowanie różnego rodzaju imprez organizowanych na boiskach
przyszkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych: aktywne soboty, sportowe soboty,
festyny "Mama Tata i Ja", "Postaw na rodzinę" oraz szkoleń dzieci i młodzieży
w piłce nożnej w ramach ww. programu "Lokalne Partnerstwo". Ponadto na boiskach
przyszkolnych odbywały się festyny rodzinne finansowane ze środków sołeckich.
Gmina również przeznaczała środki na popularyzację kultury fizycznej w ramach
programu "Lokalne Partnerstwo", z których finansowano różnego rodzaju
przedsięwzięcia dla mieszkańcóww zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej", również z wykorzystaniem boisk szkolnych.

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 Kontroli4
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, dniet7Pażdziernika2016 r.

Kontroler
Witold Dąbrowski

Gł. specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

~*'p.o. WlCEO~REKTORDELEGATURY
NAJWYlS~EdJWiONTROLl

..................Ę.~.~..~ ....c:':...
Podpis

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.
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