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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/16/063 - Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Andrzej Os, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/76/2016 z dnia 07.09.2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 1, 2)

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orła Białego, ul. Chabrowa 43, 81-079 Gdynia
(dalej: "Szkoła")

Regina Bzyl, Dyrektor Szkoły (dalej: "Dyrektor")
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności
w Szkole umożliwiono lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do boisk
przyszkolnych. Dokonywano obowiązkowych okresowych kontroli stanu
technicznego oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
z boisk, a także przeprowadzano na bieżąco drobne naprawy i prace
konserwatorskie w celu ich utrzymania we właściwym stanie. Podana do publicznej
wiadomości informacja o zasadach korzystania z przyszkolnych boisk
nie uwzględniała wszystkich postanowień obowiązujących w tym zakresie
regulaminów, zawierała jednak najważniejsze zasady korzystania z tych obiektów.
Dyrektor zapewniła efektywne wykorzystanie boisk przyszkolnych, zarówno
w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i poza godzinami pracy Szkoły.

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

społeczności

Opis stanu 1.1 Na terenie Szkoły funkcjonował obiekt sportowy obejmujący dwa boiska
faktycznego (uniwersalne do gry m.in. w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni z tworzywa

sztucznego oraz do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy) oraz dwa
betonowe stoły do gry w tenisa stołowego. Boisko do gry w piłkę nożną zostało
wykonane w 2013 r. na wcześniej istniejącym boisku o nawierzchni piaskowej,
natomiast boisko uniwersalne wybudowano w 1994 r.

(dowód: akta kontroli str. 64,141,142)

Dyrektor wyjaśniła, że organ prowadzący - Gmina Miasta Gdyni w zaleceniach
określających organizację lat szkolnych 2013/2014 - 2015/20161 wprowadził
obowiązek bezpłatnego udostępnienia szkolnych obiektów sportowych (sali
gimnastycznej) na pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez kluby
sportowe opłacające trenera, który ofertę zajęć kieruje do uczniów tej Szkoły.
Zgodnie z wytycznymi odrzucenie przez Dyrektora oferty klubu sportowego
wymagało pisemnego uzasadnienia i poinformowania o tym organu prowadzącego.

(dowód: akta kontroli str. 100-116)

Ocena i jej
uzasadnienie

1 Pisma Prezydenta Gdyni z: 18 czerwca 2013 r., 18 czerwca 2014 r. i 19 czerwca 2015 r.
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Obowiązujące do 6 października 2016 r. zasady korzystania z boisk przyszkolnych
określone zostały przez Dyrektora2:

a) w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych, w którym
wskazano, że kompleks był ogólnodostępny i przeznaczony do zajęć
rekreacyj no-sportowych,

b) w Regulaminie boiska szkolnego, w którym wskazano, że boisko było
obiektem dostępnym uczniom Szkoły oraz innym grupom sportowym.

W regulaminach tych nie określono m.in.:

• godzin otwarcia boisk;
• zasad korzystania z boisk dotyczących m.in. braku obowiązku wnoszenia

opłat, zobowiązania do używania odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego, zakazu niszczenia urządzeń sportowych oraz korzystania
z uszkodzonych urządzeń sportowych.

(dowód: akta kontroli str. 49, 50, 61)
Dyrektor wyjaśniła, że w regulaminach nie wskazano godzin otwarcia boisk, gdyż
nie były one dostępne lokalnej społeczności jedynie w nocy kiedy teren Szkoły
był zamykany (latem w godzinach 22.00 - 6.00, a w pozostałym okresie
w godzinach 21.00 - 6.00) oraz w czasie zajęć lekcyjnych. Zasady te były znane
lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str. 100-104)

W trakcie przeprowadzonych oględzin3 ustalono, że podana do publicznej
wiadomości na ścianie Szkoły od strony boisk informacja o zasadach korzystania
z przyszkolnych obiektów sportowych nie uwzględniała wszystkich istotnych
postanowień obowiązujących w tym zakresie regulaminów. Dostępna informacja
dotyczyła wyłącznie uczniów Szkoły (w czasie zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych)
i nie odpowiadała treści obowiązujących regulaminów wprowadzonych w życie
zarządzeniem Dyrektor. Dyrektor wyjaśniła, że dostępne na obiekcie zasady
korzystania z boisk adresowane były do uczniów, gdyż to oni głównie z nich
korzystali, ale znaki graficzne umiejscowione na tablicy obok regulaminu
informowały wszystkich użytkowników o obowiązujących zakazach.

Podczas oględzin stwierdzono ponadto, że:
- trzy wejścia na teren Szkoły (brama główna i furtka od ul. Chabrowej i furtka

po przeciwległej stronie Szkoły od strony lasu) były otwarte,
- oba boiska nosiły ślady użytkowania, m. in. niewielkie ubytki w nawierzchni

ze sztucznej trawy i tworzywa sztucznego,
- boisko do gry w piłkę nożną było pozbawione jednej bramki,
- na całej powierzchni obu boisk była widoczna kamera szerokokątną

zamontowana na budynku pawilonu handlowego znajdującego
się po przeciwległej stronie ulicy.

(dowód: akta kontroli str. 141-162)
Dyrektor wyjaśniła, że jedna bramka była w naprawie, oraz że Szkoła dotychczas
nie miała potrzeby korzystać z zapisu monitoringu z kamery.

(dowód: akta kontroli str. 117-120)

W trakcie oględzin w dniu 26 października 2016 r. stwierdzono, że boisko do gry
w piłkę nożną było wyposażone w dwie bramki, a wywieszony Regulamin był
zgodny z dokumentem wprowadzonym w życie zarządzeniem Dyrektora.

(dowód: akta kontroli str. 141-162)

2 Zarządzenie Dyrektora z 2 września 2013 r,
3 W dniu 30 września 2016 r.
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Zarządzeniem z dnia 7 października 2016 r. Dyrektor wprowadziła jednolity
regulamin określający zasady dostępu i korzystania z obu boisk prZyszkolnych4,

zawierający zapisy dotyczące godzin otwarcia obiektu, zasad bezpiecznego
korzystania z niego, w tym zakazy porządkowe i nakaz korzystania z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem oraz zasady odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

(dowód: akta kontroli str. 62, 63)

W kwietniu 2016 r. przeprowadzono w Szkole, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane5, obowiązkową okresową
kontrolę budynków, obejmującą swym zakresem m. in. boiska sportowe, w wyniku
której stan techniczny obiektu został określony jako zadawalający.
Nie sformułowano zaleceń dotyczących stanu technicznego boisk przyszkolnych6.

Uwagi dotyczyły braku obrzeża i jednego piłkochwytu.
(dowód: akta kontroli str. 71)

1.2 Przed rozpoczęciem kolejnych lat szkolnych (2013/2014 - 201612017) Dyrektor
przeprowadziła kontrole zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów Szkoły, którymi objęto budynki, wyposażenie, urządzenia
techniczne oraz teren. W protokołach nie wskazano zastrzeżeń dotyczących
bezpiecznego korzystania z boisk. W trakcie tych kontroli każdorazowo sprawdzano
nawierzchnię boisk i stan urządzeń sportowych na boiskach i nie stwierdzono
żadnych uchybień, a ponadto niesprawność urządzeń na boiskach.

(dowód: akta kontroli str. 71-79,139,140)

Dyrektor wyjaśniła, że bezpieczeństwo uczniów i innych użytkowników obiektów
szkolnych to priorytet kierownictwa Szkoły. W koncepcji pracy Szkoły7 na lata 2012
- 2017 założono m. in. montaż monitoringu wokół Szkoły oraz piłkochwytów.

(dowód: akta kontroli str. 117-120)

Wyniki kontroli zawarto w protokołach, przekazywanych każdorazowo organowi
prowadzącemu Szkołę, który posiadał kompletną i aktualną wiedzę na temat stanu
boisk przyszkolnych.

(dowód: akta kontroli str. 72-79)
1.3W latach 2014-2016 (do 31.08) do Szkoły nie wpłynęły skargi i wnioski
dotyczące dostępności boisk przyszkolnych dla lokalnej społeczności.

(dowód: akta kontroli str. 80)

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości .

W Szkole umożliwiono lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do boisk
przyszkolnych. Dokonywane były obowiązkowe okresowe kontrole stanu
technicznego oraz kontrole zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z boisk i na bieżąco przeprowadzano niezbędne drobne naprawy i prace
konserwatorskie w celu ich utrzymania we właściwym stanie. Zasady dotyczące
dostępu i korzystania z boisk określone zostały w regulaminach, które zawierały
niespójne zapisy dotyczące dostępu do boisk oraz nie zawierały regulacji
dotyczących godzin ich otwarcia. Upubliczniona informacja dotycząca korzystania
z boisk zawierała jednak najważniejsze zasady korzystania z tych obiektów.

4 Zarządzenie Dyrektora Nr 1.
5 Oz, U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.
6 W latach szkolnych 2013/2014-2015/2016 kontrole w tym zakresie przeprowadzono łącznie trzy razy. W wyniku każdej z nich
nie sformułowano zaleceń dotyczących boisk przyszkolnych.
7 Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły nr 1 z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej organizacji pracy w roku
szkolnym 201212013 oraz w sprawie zatwierdzenia do realizacji koncepcji pracy Szkoły na lata 2012,2017.
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2. Efektywność wykorzystania boisk przyszkolnych

Opis stanu 2.1 W latach szkolnych 2013/2014 - 2015/2016 boiska przyszkolne
faktycznego wykorzystywane były w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania

fizycznego, w tym w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz przez oddziały
przedszkolne. W Szkole odnotowywano w dziennikach lekcyjnych informacje
o zrealizowaniu zajęć na boiskach przyszkolnych. Średnio co trzecia godzina zajęć
z wychowania fizycznego odbywała się na boisku. W roku szkolnym 2013/2014
średnio 21 godziny zajęć lekcyjnych tygodniowo z wychowania fizycznego
przeprowadzano na boiskach przyszkolnych, natomiast w latach szkolnych
2014/2015 i 2015/2016 - odpowiednio 20 i 25 tygodniowo. Wzrost liczby zajęć
na boiskach wynikał ze zwiększenia liczby oddziałów.

Boiska wykorzystywane były ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
Szkoły (m. in. zajęcia świetlicy w wymiarze średnio jednej godziny tygodniowo
w roku szkolnym 2013/2014 i dwóch godzin tygodniowo w latach 2014/2015
i 2015/2016).

Boiska były wykorzystywane przez uczniowski klub sportowy w wymiarze średnio
jednej godziny tygodniowo. Ponadto uczniowie Szkoły korzystali z boisk, poza
zajęciami lekcyjnymi, w ramach zajęć organizowanych przez trenera niezwiązanego
ze Szkołą, którego oferta była zaadresowana do uczniów Szkoły, a zatrudnionego
przez Akademię Piłkarską KP Gdynia. W latach 2013/2014 - 2015/2016 z boisk
korzystano w tym zakresie średnio powyżej czterech godzin tygodniowo.

Zajęcia odbywały się najczęściej w miesiącach: wrzesień, październik, maj
i czerwiec. W czasie zajęć pozalekcyjnych - świetlicy i uczniowskiego klubu
sportowego boiska wykorzystywano także w kwietniu, a na potrzeby zajęć Akademii
Piłkarskiej również w lipcu i sierpniu.

(dowód: akta kontroli str. 70)

W Szkole w kontrolowanym okresie poza godzinami zajęć lekcyjnych
zorganizowano dwukrotnie (w maju 2014 r. i czerwcu 2015 r.) festyny "I ty możesz
zostać olimpijczykiem". W czerwcu 2014 i 2015 r. zorganizowano również festyny
rodzinne. W związku z realizacją tych wydarzeń Szkoła nie poniosła dodatkowych
kosztów.

(dowód: akta kontroli str. 86)

Dyrektor wyjaśniła, że w latach 2014-2016 nauczycieli Szkoły nie obowiązywały inne
niż podstawa programowa wytyczne określające sposób prowadzenia zajęć, w tym
z wychowania fizycznego. Miejsce prowadzenia zajęć było ustalane przez
nauczycieli wychowania fizycznego w zależności od potrzeb i warunków
atmosferycznych. W Szkole nie było potrzeby koordynowania wykorzystania boisk
do zajęć wychowania fizycznego, gdyż plan lekcji przewidywał jednoczesne
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego tylko w dwóch oddziałach.

(dowód: akta kontroli str. 100-104)

2.2 W latach 2014-2016 (31.08) Dyrektor nie zawierał umów dotyczących
odpłatnego udostępniania boisk przyszkolnych i Szkoła nie uzyskiwano z tego tytułu
dochodów.

(dowód: akta kontroli str. 81)

2.3 W latach 2010-2016 (31.08) nie poniesiono wydatków na budowę i modernizację
boisk przyszkolnych. W okresie 2010-2013 Szkoła wydatkowała 6 tys. zł
na wyrównanie nawierzchni boiska piaskowego, które zostało zastąpione przez
boisko do gry w piłkę nożną. W 2013 r. Szkoła przejęła od Gdyńskiego Ośrodka
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Sportu i Rekreacji boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wartości
inwentarzowej 61,4 tys. zł. W 2014 r. w Szkole wydatkowano kwotę 2 tys. zł
na konserwację boiska uniwersalnego. Remonty przeprowadzono ze środków, które
pozyskano od Rady dzielnicy8.

(dowód: akta kontroli str. 64, 65)

2.4 W Szkole nie wystąpił ani jeden przypadek dewastacji boisk.
Dyrektor wyjaśniła, że teren Szkoły był chroniony w godzinach 19.00 - 6.00 przez
zatrudnionych dozorców.

(dowód: akta kontroli str. 85,100-104)

2.5 Dyrektor wystąpił w dniu 4 września 2014 r. do Rady dzielnicy o dofinansowanie
w kwocie 5 tys. zł instalacji monitoringu na boisku, jednak dofinansowania
tego Szkoła nie otrzymała.

(dowód: akta kontroli str. 88,121-123)

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Dyrektor zapewniła efektywne wykorzystanie boisk przyszkolnych, zarówno
w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i poza godzinami pracy Szkoły
poprzez nieodpłatne udostępnienie boisk lokalnej społeczności na festyny
oraz zajęcia sportowe prowadzone w formie zorganizowanej i niezorganizowanej.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w infrastrukturze boisk zapewniono
ich naprawę·

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla

zastrzeżeń kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli9

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 2i'.10.2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

.21' Dyrektor

p.o. WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWY2:SZEJ IZBY KONTROLI

E;~;~

8 Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
9 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677.
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