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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/82/2016 z dnia 12.09.2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie, ul. Wejherowska 1, 81-881
Sopot (dalej: "Gimnazjum")

Jolanta Niewadzioł, Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sopocie
(dalej: "Dyrektor").

(dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W Gimnazjum 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
i poza dniami i godzinami pracy Gimnazjum.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Umożliwienie przez Gimnazjum dostępu do boiska

przyszkolnego lokalnej społeczności
1.1. Na terenie Gimnazjum funkcjonowało jedno boisko przyszkolne wielofunkcyjne,
przystosowane do gry w piłkę ręczną i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej.
Boisko zostało wykonane w 2009 r. na wcześniej istniejącym boisku o nawierzchni
asfaltowej.

(dowód: akta kontroli str. 58-65, 73-74, 77-78)
Obowiązujące zasady korzystania z boiska przyszkolnego określone zostały przez
Dyrektora w regulaminie1 korzystania z boiska przyszkolnego. Regulamin ten
stanowił kompromis pomiędzy rozwiązaniem zapewniającym dostęp do boiska
przyszkolnego dla społeczności lokalnej, a dbałością o mienie publiczne,
postanowiono w nim m.in., że obiekt jest ogólnodostępny, z pierwszeństwem
korzystania dla uczniów, na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna (22.00-6.00),
dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej, za bezpieczeństwo imprezy organizowanej na terenie obiektu odpowiada
jej organizator. Ponadto regulamin zabraniał m.in.: niszczenia, zanieczyszczania

1 Zarządzenie Nr 02/2010 Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sopocie z dnia 4.01.2010 r. w sprawie
regulaminu korzystania z boiska szkolnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sopocie.
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używania niezgodnie z przeznaczeniem obiektu, wprowadzania zwierząt, palenia
papierosów, ognisk, używania środków pirotechnicznych, wnoszenia i spożywania
alkoholu lub innych środków odurzających, wjazdu wszelkich pojazdów. Regulamin
ten był wywieszony przy wejściu na boisko, jak również dostępny na stronie
internetowej Gimnazjum.

(dowód: akta kontroli, str. 7-10)

W trakcie oględzin boiska przyszkolnego ustalono m.in., że teren boiska był
oddzielony ogrodzeniem od pozostałych terenów wewnętrznych Gimnazjum,
dostępny przez wejście boczne od strony ul. Podgórnej, zaopatrzony w oświetlenie,
przystosowany do gry w piłkę ręczną, na ulicy w pobliżu boiska znajdowała się
zatoka postojowa dla samochodów. Przy wejściu na boisko umieszczona była
tablica zawierająca regulamin korzystania z boiska szkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 58-65)

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.11-12)

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. 66-72)

Ponadto z wyjaśnienia Dyrektora wynikało, że przyszkolne boisko wielofunkcyjne
jest dostępne dla lokalnej społeczności w godzinach popołudniowych, w soboty,
niedziele oraz podczas wakacji. Obiekt jest ogrodzony i prowadzi do niego otwarta
przez całą dobę furtka. Szkoła posiada wyposażenie do gry w siatkówkę tj. słupki
i siatki, które jest wykorzystywane na zajęciach wychowania fizycznego oraz
zajęciach pozalekcyjnych. Do tej pory nikt nie zwracał się z prośbą o udostępnienie
ww. sprzętu. Społeczność lokalna najczęściej wykorzystuje boisko szkolne do gry
w piłkę ręczną i piłkę nożną.

(dowód: akta kontroli, str. 79-80)

1.2. W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 Dyrektor corocznie dokonywała
kontrolj2 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
z obiektów należących do Gimnazjum, 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,
ogrodzenie oraz tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania
urządzeń i sprzętu sportowego), każdorazowa kontrola wykazywała, że urządzenia
związane z boiskiem są sprawne. Kopia protokołu zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Gimnazjum z dnia
25.08.2016 r. została przekazana organowi prowadzącemu.

(dowód: akta kontroli, str. 16-45)

2 o której mowa w §3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
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Ustalona
nieprawidłowość

. Ocena cząstkowa

Ponadto boisko szkolne poddawane było pięcioletnim kontrolom okresowym3,

w trakcie których dokonywano oceny jego stanu technicznego. Zgodnie z ostatnim
protokołem kontroli okresowej z 2014 r. boisko było w stanie zadowalającym, bez
widocznych uszkodzeń i nie zostało wymienione wśród obiektów, które wymagają
robót remontowych.

(dowód: akta kontroli, str. 13-15,75-76)
Zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miasta Sopotu posiadał on aktualną
wiedzę o stanie technicznym boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 2.
Przedmiotowe informacje uzyskiwane były na podstawie bieżących wizyt w szkole
oraz w oparciu o spotkania i rozmowy z Dyrektorem Gimnazjum nr 2. 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
Gimnazjum nr 2 zapewnienie, iż obiekt szkolny i boisko są gotowe do
funkcjonowania od 1września 2016 r., a ich stan techniczny jest bardzo dobry.

(dowód: akta kontroli, str. 11-12)
1.3. W latach 2014-2016 (do 31.07) do Gimnazjum nie wpłynęły skargi i wnioski
dotyczące dostępności boiska przyszkolnego dla lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str. 50-52)
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 Gimnazjum 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 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że kopie protokołów za lata 2013-2015 nie były
przekazywane organowi prowadzącemu, ponieważ organ prowadzący nie wymagał
wersji drukowanej. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, w tym także
w latach 2013 - 2016, podczas sierpniowych narad dyrektorów szkół i placówek
oświatowych przekazywane były informacje na temat panujących w szkole
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących
do szkoły, a także o wykonaniu remontów, modernizacji i napraw. Naczelnik
Wydziału Oświaty w Sopocie, zawsze był informowany o stanie obiektu, co jest
zgodne z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że w dniu 15.09.2016 r. kopia
pokontrolnego protokołu została przekazana do organu prowadzącego i co roku
kopie protokołów będą dostarczane organowi prowadzącemu.

(dowód: akta kontroli, str. 46-47)
Gimnazjum umożliwiło 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

3 Przeprowadzanym na podstawie art. 62 usl. 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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boiska poddawane były przez Dyrektora corocznym kontrolom, a stan techniczny
tego obiektu okresowym kontrolom budowlanym.

2. Efektywność wykorzystania boisk przyszkolnych.
2.1. W latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016 boisko przyszkolne
wykorzystywane było w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W Gimnazjum nie prowadzono
ewidencji zajęć realizowanych na boisku przyszkolnym, a zajęcia prowadzone były
na boisku w zależności od warunków atmosferycznych. Dyrektor oszacowała,
że średnio co druga godzina zajęć z wychowania fizycznego odbywała się
na boisku. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzano na boisku przyszkolnym,
średnio w tygodniu 32 godziny zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego (na 64
godziny ujęte w całkowitym wymiarze tygodniowym tych zajęć), natomiast w latach
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - odpowiednio 28 (na 56) i 31 (na 62) godziny.
Boisko wykorzystywane było ponadto w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
w ramach szkolnego koła sportowego (piłka ręczna, siatkówka), które obejmowały
średnio 3 godziny zajęć tygodniowo w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015
(na 6 godzin wymiaru tygodniowego) i 4 godziny w roku szkolnym 2015/2016 (na 7
godzin wymiaru tygodniowego).
Zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe na boisku odbywały się
najczęściej w miesiącach: wrzesień, październik, kwiecień, maj i czerwiec.
W Gimnazjum w latach szkolnych 2014 - 2016 boisko wykorzystywane było przy
organizacji pięciu imprez, były to: rozgrywki międzyszkolne w piłkę nożną w marcu
2016 r. oraz cztery festyny rodzinne: w marcu 2014 r., kwietniu i wrześniu 2015 r.
i w kwietniu 2016 r. W związku z realizacją tych wydarzeń Gimnazjum nie ponosiło
dodatkowych kosztów.

(dowód: akta kontroli, str. 54-55)

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

(dowód: akta kontroli, str. 48)

2.3. W kontrolowanym okresie) Gimnazjum nie poniosło żadnych wydatków
na budowę, modernizację i remonty boiska przyszkolnego.

(dowód: akta kontroli, str. 53)

2.4. W latach 2014-2016 (31.07) nie doszło do dewastacji lub uszkodzenia żadnego
z elementów boiska przyszkolnego przy Gimnazjum.

(dowód: akta kontroli, str. 56)

2.5.) Dyrektor nie występowała do organu prowadzącego Gimnazjum o przyznanie
dodatkowych środków w zakresie funkcjonowania boiska.
Dyrektor wyjaśniła, że nie występowała o przyznanie dodatkowych środków, gdyż
nie było takiej potrzeby, a stan techniczny boiska jest dobry i nie wymaga
dodatkowych nakładów finansowych.

(dowód: akta kontroli, str. 57, 81-82)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dyrektor zapewniła 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.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 NIK4 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 Ji października 2016 r,

Kontroler:
Joanna Andrzejewska

Specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

et ttf. Dyrektor
p.o. WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI.................Ę:g~ ....

Podpis

4 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r, o Najwyższej Izbie Kontroli (Oz, U, z 2015 r" poz, 1096 oraz z 2016 r. poz,6??),
6


	Page 1
	Titles
	LGD - 410.012.06.2016 
	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
	WYST ĄPIENIE 

	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	I. Dane identyfikacyjne kontroli 
	II. Ocena kontrolowanej działalności 
	III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
	przyszkolnego lokalnej społeczności 


	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Titles
	2. Efektywność wykorzystania boisk przyszkolnych. 


	Page 6
	Titles
	IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
	................. Ę:g~ .... 

	Images
	Image 1



