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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór1. 

 

Eugeniusz Lubański, Wójt Gminy, od 3 grudnia 2014 r. do nadal. 

 

Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy. 

Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy. 

Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty.  

 

Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres 
wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność). 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. 

 

 

Marian Dłucik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/305/2018 z 1 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-3)  

  

                                                      
1 Zwany dalej Urzędem, Gminą lub organem prowadzącym. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania gminy Kobiór w zakresie 
wdrożenia, z początkiem roku szkolnego 2017/2018, zmian w funkcjonowaniu 
gminnej sieci szkół, wprowadzonych reformą systemu oświaty.  

Gmina Kobiór prawidłowo i skutecznie dokonała zmian  w funkcjonowaniu sieci 
szkół na swoim terenie wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe4. Zadania nałożone na samorząd gminny przepisami obowiązującego 
prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe5, zostały zrealizowane zgodnie 
z obowiązującym trybem i w wymaganym terminie. W sposób prawidłowy  
i skuteczny dokonano zmian warunków lokalowych i organizacyjnych i nie uległy  
one pogorszeniu. Zapewniono właściwe warunki lokalowe kształcenia uczniów,  
po zmianach organizacyjnych wprowadzonych z dniem 1 września 2017 r. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę organu prowadzącego  
z instytucjami odpowiedzialnymi na rzecz prawidłowego i efektywnego wdrożenia 
zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół i placówek oświatowych. Realizowana 
przez Gminę polityka kadrowa, wprowadzona w związku z wdrażaną zmianą, nie 
pociągnęła za sobą zwolnień nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących 
nauczycielami, a tym samym skutków finansowych związanych z wypłatą odpraw. 
Gmina poprawnie gospodarowała środkami budżetowymi kierowanymi na zadania 
oświatowe, realizując założenia reorganizacji sieci szkół na swoim terenie na 
poziomie dotychczasowych kosztów bez korzystania ze wsparcia ze środków 
rezerwy subwencji oświatowej. Organ prowadzący informował społeczności szkolne 
o planach i etapach wprowadzanych zmian.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa  
na   terenie   gminy 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina prowadziła jedno przedszkole z siedmioma 
oddziałami, do którego uczęszczało 170 wychowanków i jedną szkołę 
z 21 oddziałami szkolnymi, do której uczęszczało 463 uczniów. Gmina nie 
prowadziła innych szkół i placówek oświatowych oraz nie dotowała żadnej szkoły, 
a także nie utworzyła jednostki do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
i placówek. 

                                                            (dowód: akta kontroli, str. 4) 

Rada Gminy Kobiór7 podjęła w dniu 2 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego8. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm., dalej: Prawo oświatowe. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm., dalej: przepisy wprowadzające. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Zwana dalej Radą Gminy. 
8 Uchwała Nr RG.0007.182.2017. 
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Miała ona charakter intencyjny i stanowiła podstawę do zasięgania obligatoryjnych 
opinii kuratora oświaty (art. 208 przepisów wprowadzających) oraz związków 
zawodowych (art. 209 ww. ustawy). Określała plan sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę, na okres od 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r. obejmujący Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Kobiórze9 
oraz jej obwód obejmujący swoimi granicami granice Gminy. Na mocy powołanej 
wyżej uchwały Rady Gminy, publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze10 
włączono z dniem 1 września 2017 r. do 8-letniej Szkoły Podstawowej na 
następujących warunkach: Szkoła Podstawowa rozpocznie działalność z dniem 
1 września 2017 r. i kształcenie w I klasie Szkoły Podstawowej rozpocznie się 
w roku szkolnym 2017/2018, a Gimnazjum zakończy działalność z dniem 
31 sierpnia 2017 r. W uchwale tej ustalono również projekt planu sieci publicznych 
8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na okres do dnia 
1 września 2019 r. obejmujący jedną Szkołę Podstawową i określono dla niej obwód 
obejmujący swoimi granicami granice Gminy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 5-7)  

Śląski Kurator Oświaty oraz Zarząd Oddziału w Tychach Związku Nauczycielstwa 
Polskiego zaopiniowali pozytywnie projekt dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawiony w uchwale Rady Gminy11. 

                                            (dowód: akta kontroli, str. 8-11) 

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła ostateczną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego12 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej 6-letniej Szkoły Podstawowej w 8-letnią Szkołę 
Podstawową13 Rada Gminy podjęła w dniu 30 listopada 2017 r., tj. w terminie 
wynikającym z art. 117 ust. 4 przepisów wprowadzających. Stanowiła ona 
jednocześnie akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej. 

                                             (dowód: akta kontroli, str. 12-14) 

Wskutek wprowadzonej zmiany, uczniowie Szkoły nie zmienili miejsca nauki.  
Na terenie Gminy nie funkcjonowały inne szkoły publiczne i niepubliczne 
prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne. 

                                        (dowód: akta kontroli, str. 15-16) 

Na terenie Gminy nie wystąpiły reperkusje społeczne w związku z wprowadzonymi 
zmianami ustroju szkolnego. Jedynie w piśmie z dnia 15 listopada 2016 r.14, 
skierowanym do Wójta Gminy, tj. przed uchwaleniem przez Sejm RP ustaw 
reformujących, Dyrektor Gimnazjum w Kobiórze wyraził sprzeciw wobec idei 
planowanej zmiany systemu. Stwierdził, że (…) zamiast kolejny raz burzyć 
wszystkie struktury systemu oświaty, powinniśmy ten system racjonalnie doskonalić. 
Rozwój społeczny dokonuje się dzięki inteligentnemu rozwiązywaniu bieżących, 
konkretnych problemów, a nie robieniu wielkich rewolucji co kilkanaście lat. Szkoła 
może się doskonalić i osiągać jeszcze lepsze efekty dzięki przemyślanym zmianom 

                                                      
9 Zwaną dalej Szkołą lub Szkołą Podstawową. 
10 Zwane dalej Gimnazjum. 
11 Opinia Śląskiego Kuratora Oświaty, pismo DK-BB.545.7.2017 z dnia 17 lutego 2017 r. i opinia Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Tychach - pismo ZNP/0221-K/03/2017 z dnia 6 marca 2017 r. 
12 Uchwała Nr RG.0007.186.2017. 
13 Uchwała nr Rg.0007.235.2017. 
14 Nr G-0717-64/2016. 



 

5 

programowym w obrębie istniejącego systemu (…). W okresie objętym kontrolą nie 
wystąpiły inne protesty oraz skargi środowisk rodziców i nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli, str. 17-21) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

W ocenie NIK, rzetelnie przygotowano i skutecznie wdrożono zmiany w strukturze  
szkolnictwa na terenie Gminy. Przepisy reorganizujące gminną sieć szkół przyjęto 
bowiem  w obowiązującym trybie i wymaganym terminie.  

 

2. Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy 

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 warunki lokalowe kształcenia uczniów 
w 6-letniej Szkole Podstawowej po jej przekształceniu w 8-letnią Szkołę 
Podstawową zmieniły się w nieznacznym stopniu. W roku szkolnym 2016/2017 
funkcjonowało w Szkole 20 oddziałów szkolnych i było 17 sal wykorzystywanych  
do prowadzenia zajęć a także sala gimnastyczna, świetlica i biblioteka. W roku 
szkolnym 2018/2019 liczba sal lekcyjnych nie uległa zmianie, natomiast liczba 
oddziałów szkolnych zwiększyła się o jeden. 

(akta kontroli str. 22-28) 

W złożonych wyjaśnieniach, Wójt Gminy stwierdził, że: (…) Prowadzone gimnazjum 
w tym samym co szkoła budynku oraz zatrudnienie nauczycieli w nim pracujących 
w nowej szkole podstawowej, a także włączenie pomocy szkolnych będących na 
wyposażeniu gimnazjum, nie wymagało podjęcia dodatkowych działań związanych 
z nauczaniem przedmiotów (tj. fizyki, chemii, biologii, geografii, drugiego języka 
obcego) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej. W związku z tym, że w oparciu 
o powyższe, organ prowadzący miał pewność, że szkoła podstawowa jest 
przygotowana do nauczania w roku szkolnym 2017/2018, nie był zmuszony  
do sprawdzenia przygotowania szkoły podstawowej do nauczania przedmiotów 
wchodzących w VII i VIII klasach. Ponadto informujemy, że nauka drugiego języka 
obcego w szkole podstawowej była prowadzona już w poprzednim roku szkolnym  
od klasy VI (…).  

(akta kontroli, str. 17-19) 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniom 8-letniej Szkoły Podstawowej oraz klasom 
gimnazjalnym w tej Szkole zapewniono możliwość nauki w jednym budynku 
szkolnym i nie wystąpiło przechodzenie uczniów w ciągu dnia na zajęcia lekcyjne 
między różnymi budynkami szkolnymi. Realizację obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego, przed i po 1 września 2017 r. prowadziło Gminne 
Przedszkole w Kobiórze, mieszczące się w innej lokalizacji niż budynek szkolny. 
Gmina nie miała obowiązku zapewnienia uprawnionym uczniom bezpłatnego 
dowożenia do szkół w roku szkolnym 2018/2019  i w poprzednich latach szkolnych. 

(akta kontroli, str.17-19, 28-29) 

Dyrektor prowadzonego przez Gminę w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum,  
od następnego roku szkolnego został zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Kobiórze. 
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W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum zatrudnionych 
było ogółem 52 nauczycieli, w tym siedmioro z nich zatrudnionych było w obydwu 
szkołach15. W związku z reorganizacją gminnej sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów od 1 września 2017 r. nie wystąpiły zwolnienia nauczycieli i w roku 
szkolnym 2017/2018 w Szkole nadal było zatrudnionych 45 nauczycieli. W roku 
szkolnym 2018/2019 zatrudnienie wzrosło o jednego nauczyciela. W Gminnym 
Przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych było 13 nauczycieli, 
a w kolejnych latach szkolnych zatrudnienie wzrosło odpowiednio o trzech i czterech 
nauczycieli, w związku z otwarciem trzech nowych oddziałów przedszkolnych. 

W szkołach i Przedszkolu prowadzonych przez Gminę w latach szkolnych 
2016/2017-2018/2019 nie zatrudniano osób nie będących nauczycielami do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Natomiast w grupie pracowników administracyjno-
obsługowych w roku szkolnym 2016/2017 zatrudnione były we wszystkich tych 
placówkach 3216 osoby, a w latach szkolnych 2017/2018-2018/2019 34 osoby17. 

(dowód: akta kontroli, str. 35) 

Wydatki budżetowe Gminy na zadania oświatowe ogółem w latach 2016, 2017  
i do końca września 2018 r. wyniosły, odpowiednio: 6 105,5 tys. zł, 6 500,7 tys. zł 
i 5 188,3 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosły: 5 979,4 tys. zł, 6 220,4 tys. zł 
i 4 875,1 tys. zł. Zmiana w ogólnym poziomie wydatków bieżących na te zadania 
w okresie objętym kontrolą nie wynikała z wprowadzonych zmian w sieci szkół. 
W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy stwierdził m.in., że wzrost wydatków 
majątkowych i bieżących na zadania oświatowe w tym okresie wynikał głównie 
z prowadzonej termomodernizacji budynku szkolnego, przebudowy kotłowni 
centralnego ogrzewania i budowy parkingu przy tym obiekcie. Natomiast w sferze 
wydatków bieżących na ich wzrost wpływ miały podwyżki wynagrodzeń o 1,3% 
w 2017 r. i o 5,0% od kwietnia 2018 r. oraz zmiany stopnia awansu zawodowego 
nauczycieli.  

W roku 2016 jednostkowy miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia 
w Gimnazjum i Szkole Podstawowej wynosił 845,90 zł, a w 2017 r.  jednostkowy 
miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w Szkole Podstawowej wynosił  
869,72  zł (wzrost o 2,8%). Za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r. wynosił 
770,63 zł (spadek o 11,4%). 

(dowód: akta kontroli, str. 36-40, 72)    

Uzyskane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 3 827,0 tys. zł w 2016 r, 
3 985,6 tys. zł w 2017 r. i 3 604,8 tys. zł do końca września 2018 r., stanowiły 
84,1%, 85,6% i 102,0% wydatków bieżących na zadania subwencjonowane  
w tym okresie18.    

Dochody z dotacji celowych na zadania oświatowe bieżące w kwotach: 275,4 tys. zł 
w 2016 r., 246,0 tys. zł w 2017 r. oraz 409,5 tys. zł w 2018 r. zostały przeznaczone 
na zadania dotyczące:  

‒ profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży realizowanej w trakcie wyjazdów 
śródrocznych „zielona szkoła” (8,2 tys. zł w 2016 r., 11,8 tys. zł w 2017 r. 
i 15,1 tys. zł do 30 września 2018 r.),  

                                                      
15 W Szkole Podstawowej – 29 nauczycieli, w Gimnazjum - 23 nauczycieli. 
16 W Szkole Podstawowej 13 osób, w Gimnazjum 6 osób i w Przedszkolu 13 osób. 
17 W Szkole Podstawowej 18 osób (jedna osoba przeszła do pracy w Przedszkolu) i w Przedszkolu – 16 osób. 
18 Tj. w poszczególnych latach 4 552,4 tys. zł, 4 654,6 tys. zł i 3 532,5 tys. zł. 
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‒ wychowania przedszkolnego (w kolejnych okresach, odpowiednio:  
201,4 tys. zł, 144,5 tys. zł i 134,6 tys. zł), 

‒ wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe (34,7 tys. zł w 2016 r., 62,7 tys. zł w 2017 r. i 50,9 tys. zł  
do 30 września 2018 r.),  

‒ zakupu książek do bibliotek szkolnych (12,0 tys. zł w 2016 r.), 

‒ dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym (w kolejnych okresach odpowiednio: 18,3 tys. zł, 8,9 tys. zł 
i 3,5 tys. zł),  

‒ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach 
rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” 
(0,8 tys. zł w 2016 r.), 

‒ rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna 
tablica” (12,9 tys. zł w 2017 r.), 

‒ wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, dofinansowania wymiany 
i modernizacji sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia 
(5,2 tys. zł w 2017 r.), 

‒ zwiększenia dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 
dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór, dofinansowania ze środków  
EFS RPO WŚL na lata 2014-2020, projektu pn. „Dobry start to Przedszkole 
2” (205,4 tys. zł w 2018 r.). 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy w 2017 r. i w 2018 r. nie była 
zwiększona z jej rezerwy. Gmina nie wnioskowała do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o refundację wydatków na zadania oświatowe, poniesionych w okresie 
objętym kontrolą, ponieważ nie było przesłanek świadczących o powiązaniu tych 
wydatków z wprowadzaną zmianą w sieci szkół.    

(dowód: akta kontroli, str. 36-39) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Warunki lokalowe kształcenia uczniów w 6-letniej Szkole Podstawowej, po jej 
przekształceniu w 8-letnią Szkołę Podstawową były zgodne z przepisami prawa 
oświatowego w tym zakresie i nie uległy pogorszeniu. Wzrost wydatków bieżących 
na zadania oświatowe w okresie objętym kontrolą nie wynikał z wprowadzonych 
zmian w sieci szkół. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty  

W ramach współpracy z organem nadzoru pedagogicznego oraz z dyrektorami szkół 
w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizowanych zadań związanych 
z wdrażaniem zmiany w systemie oświaty, Gmina w październiku 2016 r.19 
przekazała szkołom projekt ustawy – przepisy wprowadzające oraz przesłaną  
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegaturę w Bielsku-Białej prezentację 

                                                      
19 Pismo SO.4424.50.2016 z dnia 26 października 2016 r. 
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ze spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi 
szkoły. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobiórze poinformowała Wójta Gminy, że Rada 
Pedagogiczna zapoznała się z otrzymanymi materiałami i (…) Szkoła 
podporządkuje się zarządzeniom organu prowadzącego w sprawie reformy wraz 
z wejściem jej w życie. W lutym 2017 r. Wójt Gminy przekazał dyrektorom szkół 
i przedszkola uchwałę Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kobiór do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.   

(akta kontroli str. 21, 41-58) 

Współpraca organu prowadzącego szkoły ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli ograniczyła się do przekazania Zarządowi Oddziału  w Tychach Związku 
Nauczycielstwa Polskiego prośby o zaopiniowanie powołanej wyżej uchwały Rady 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 59)    

Organ prowadzący nie przygotował dla dyrektorów szkół wytycznych/standardów, 
dotyczących sposobu wdrażania zmian w systemie oświaty. Nie przeprowadzono 
analizy potrzeb prowadzonych szkół w zakresie wynikającym z wprowadzanej 
zmiany. Wójt Gminy wyjaśnił, że (…) Utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej 
na bazie sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum zapewniało organowi 
prowadzącemu komfort pełnych informacji o skali potrzeb w zakresie wprowadzanej 
reformy oświatowej. Spotkania z dyrektorami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
zalecenie wprowadzania reformy oświaty w sposób zapewniający zatrudnienie 
wszystkich dotychczasowych nauczycieli, a także wzajemne informowanie się 
o zmianach w zatrudnieniu pracowników obsługi szkół, pozwalało na uniknięcie 
sytuacji, w której miałoby dochodzić do zwolnień pracowników. Przejęcie 
wyposażenia gimnazjum przez nowo utworzoną szkołę podstawową nie wymagało 
dodatkowych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i zniwelowania skutków 
wprowadzanej reformy. Dodatkowo były organizowane spotkania z dyrektorami 
szkół, na których omawiano potrzeby i skutki reformy związane z organizacją nowo 
powstającej ośmioletniej szkoły podstawowej (…).   

(akta kontroli str. 60-62) 

Współpraca organu prowadzącego z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie 
zmiany w systemie oświaty miała charakter obligatoryjny. Śląski Kurator  
Oświaty pozytywnie zaopiniował szkołom projekty arkuszy organizacyjnych oraz 
uchwałę Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów na terenie Gminy Kobiór, do nowego ustroju szkolnego. Przedstawiciele 
Urzędu brali udział w spotkaniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla 
gmin prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja w celu przedstawienia 
zagadnień związanych ze zmianami – co wskazano we wcześniejszej treści 
niniejszego wystąpienia. Wójt Gminy wyjaśnił, że: (…) Podejmowane działania 
wymienione wcześniej wyczerpywały potrzebę współpracy z instytucjami na rzecz 
wprowadzenia zmian w systemie oświaty i innych działań nie podejmowano (…). 

(dowód: akta kontroli, str. 8-9 60-71)  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
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W ocenie NIK, współpraca organu prowadzącego z instytucjami odpowiedzialnymi 
za wprowadzanie zmian w systemie oświaty była odpowiednia. Gmina  
podjęła współpracę z organem nadzoru, związkami zawodowymi oraz szkołami,  
w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizowanych zadań związanych  
z wdrażaniem reformy oświatowej. Organ prowadzący informował społeczności 
szkolne o wprowadzanych zmianach związanych z reformą.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag i wniosków do przedstawionej oceny. 
 

V. 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 NIK 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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Katowice, dnia 17 grudnia 2018 r. 

  

Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  

Marian Dłucik 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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