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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Tychy1 , Al. Niepodleglości 49, 43-100 Tychy. 

 

Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy, od 6 lipca 2000 r. 

 

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. 

 

 

 Izabela Pilarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  1.
do kontroli nr LKA/335/2018 z 5 listopada 2018 r. 

 Monika Bukowiec, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/336/2018 z 5 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Zwany dalej: „UM Tychy”. 
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 Miasto Tychy w zakresie 
wdrożenia, z początkiem roku szkolnego 2017/2018, zmian w funkcjonowaniu 
gminnej sieci szkół, wprowadzonych reorganizacją systemu oświaty. 

 

Gmina Tychy prawidłowo i skutecznie dokonała zmian w funkcjonowaniu sieci szkół 
na swoim terenie wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe4. Wymagane 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 w podległych  
placówkach oświatowych wynikających z wdrażanej reorganizacji i nie uległy  
one pogorszeniu. Zapewniono właściwe warunki lokalowe kształcenia uczniów,  
po zmianach organizacyjnych wprowadzonych z dniem 1 września 2017 r. Gmina 
prowadziła adekwatną  współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi na rzecz 
prawidłowego i efektywnego wdrożenia zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół 
i placówek oświatowych. Gmina zapewniła wszystkim uprawnionym uczniom 
transport do szkół lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 
Realizowana przez Gminę polityka kadrowa, wprowadzona w związku z wdrażanymi 
zmianami, pociągnęła za sobą zwolnienie siedmiu nauczycieli, co skutkowało 
wypłatą odpraw w wysokości 104,1 tys. zł i dwóch pracowników niebędących 
nauczycielami. Gmina poprawnie gospodarowała środkami budżetowymi 
kierowanymi na zadania oświatowe, realizując założenia reorganizacji sieci szkół na 
swoim terenie, co wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 1.240,8 tys. zł, 
przy korzystaniu ze wsparcia ze środków rezerwy subwencji oświatowej 
w wysokości 271,4 tys. zł. 

Organ prowadzący prawidłowo informował społeczności szkolne o planach i etapach 
wprowadzanych zmian, m. in poprzez organizowanie spotkań z dyrektorami szkół 
i rodzicami uczniów oraz zamieszczanie na stronach internetowych informacji 
dotyczących zmian w systemie oświaty. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa  
na terenie gminy 

Struktura szkolnictwa na terenie Miasta Tychy (gmina) przedstawiała się 
następująco: 

a) rok szkolny 2016/2017: 

− 22 przedszkola publiczne7 - 131 oddziałów i 2.991 wychowanków,  

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

opisowej. 
4 Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm., zwana dalej: „ustawą o przepisach wprowadzających Prawo oświatowe”. 
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. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
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OBSZAR 
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− cztery oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych8 - 
łącznie dziewięć oddziałów i 190 wychowanków9, 

− 20 SP10 - 330 oddziałów i 6.899 uczniów11, 
− 13 gimnazjów publicznych12 - 124 oddziały i 3.080 uczniów13, 
− 27 prywatnych przedszkoli - 96 oddziałów i 1.532 wychowanków, 
− trzy prywatne szkoły podstawowe - 28 oddziałów i 247 uczniów, 
− cztery prywatne gimnazja - 10 oddziałów i 130 uczniów. 

b) rok szkolny 2017/2018: 

− 22 przedszkola - 136 oddziałów i 3.123 wychowanków, 
− cztery oddziały przedszkolne w SP – łącznie dziewięć oddziałów i 191 

wychowanków, 
− 23 SP14 - 444 oddziałów i 9279 uczniów, 
− dwa gimnazja - 14 oddziałów i 328 uczniów, 
− oddziały gimnazjalne w powiatowych zespołach szkół – 15 oddziałów i 409 

uczniów,  
− 27 prywatnych przedszkoli - 109 oddziałów i 1.726 wychowanków, 
− pięć prywatnych szkół podstawowych - 44 oddziały i 412 uczniów, 
− trzy prywatne gimnazja - pięć oddziałów i 42 uczniów, 
− klasy jednego gimnazjum prywatnego w technikum Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego15 – trzy oddziały i 59 uczniów;  

c) rok szkolny 2018/2019: 

− 22 przedszkola - 135 oddziałów i 3.095 wychowanków, 
− cztery oddziały przedszkolne w SP – łącznie siedem oddziałów i 149 

wychowanków, 
− 23 SP16 - 489 oddziałów i 9.856 uczniów, 
− jedno gimnazjum - dwa oddziały i 31 uczniów, 
− oddziały gimnazjalne w powiatowych zespołach szkół – siedem oddziałów 

i 198 uczniów,  
− 27 prywatnych przedszkoli  - 119 oddziałów i 1.849 wychowanków, 
− pięć prywatnych SP - 56 oddziałów i 594 uczniów, 
− trzy prywatne gimnazja - trzy oddziały i 31 uczniów  
− klasy jednego gimnazjum prywatnego w technikum ZDZ – jeden oddział  

i 42 uczniów.  

(akta kontroli str. 183-189, 332) 

                                                                                                                                       
7 Zwane dalej: „przedszkolami”. Organem prowadzącym dla przedszkoli publicznych było Miasto Tychy. 
8 Zwanych dalej: „SP”. Organem prowadzącym dla SP publicznych było Miasto Tychy. 
9 Na podstawie uchwały nr XIX/332/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2016/2017. 

10 W tym jedna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. 
11 Na podstawie uchwały nr XIX/331/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów. 
12 Zwanych dalej: „gimnazjami”. Organem prowadzącym dla gimnazjów publicznych było Miasto Tychy. 
13 Na podstawie uchwały nr 0150/XLV/110/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 0150/XXXIII/745/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu 
sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów. 

14 W tym jedna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. 
15 Zwany dalej: „ZDZ”. 
16 W tym jedna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna. 
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Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę Nr XXII/394/16 z 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
utworzenia z dniem 1 września 2016r. jednostki organizacyjnej do obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty 
w Tychach17”. 

(akta kontroli str.5-43) 

Na podstawie art. 206 ust. 1 ustawy o przepisach wprowadzających Prawo 
oświatowe, Rada Miasta Tychy podjęła 16 lutego 2017 r. uchwałę nr XXXI/500/17 
w sprawie projektu dostosowania sieci SP i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego18, która zgodnie z art. 206 ust. 2 ww. ustawy określała: 

− plan sieci prowadzonych przez Miasto Tychy 22 publicznych SP, a także 
granice obwodów publicznych SP, z wyjątkiem specjalnych, na okres  
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

− plan sieci prowadzonych przez Miasto Tychy gimnazjów i klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w SP, liceach 
ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia (14), oraz 
granice obwodów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych 
gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, na okres od 1 września 2017 r.  
do 31 sierpnia 2019 r.; 

− warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów (dwóch) 
w ośmioletnie SP, prowadzone przez miasto Tychy, w tym: dzień 
rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią SP (1 września 2017 r.) oraz rok 
szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej SP 
(2017/2018); 

− warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do ośmioletnich SP, 
publicznych liceów ogólnokształcących lub publicznych techników (sześć), 
prowadzonych przez miasto Tychy, w tym: dzień rozpoczęcia działalności 
przez ośmioletnią SP, liceum ogólnokształcące lub technikum19, rok 
szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej SP, 
dzień zakończenia działalności gimnazjum20; 

− projekt planu sieci ośmioletnich SP prowadzonych przez miasto Tychy, 
a także granice obwodów ośmioletnich SP (22), z wyjątkiem specjalnych,  
od dnia 1 września 2019 r. 

(akta kontroli str.571-575) 

Uchwała była podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM Tychy. 

Śląski Kurator Oświaty21 pozytywnie zaopiniował uchwałę nr XXXI/500/17 
z 16 lutego 2017 r. oraz zapewnienie przez Radę Miasta Tychy możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież zamieszkałe na 
terenie Miasta Tychy. 

                                                      
17 Zwane dalej MCO. 
18 Zwana dalej: „uchwałą nr XXXI/500/17 z 16 lutego 2017 r.”. 
19 W pięciu przypadkach 1 września 2017 r. i w jednym przypadku 1 września 2018 r. 
20 W pięciu przypadkach 31 sierpnia 2017 r. i w jednym przypadku 31 sierpnia 2018 r. 
21 Zwany dalej: „ŚKO”. 
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Trzy22 z czterech związków zawodowych w wymaganym terminie pozytywnie 
zaopiniowały uchwałę nr XXXI/500/17 z 16 lutego 2017 r., a jeden23, bez podania 
przyczyny, odstąpił od wydania opinii.  

(akta kontroli str. 571-583) 

Rada Miasta Tychy podjęła w dniu 30 marca 2017 r. ostateczną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci SP i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego24, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe. 

(akta kontroli str. 66-93, 571-583) 

W MieścieTychy wprowadzono następujące zmiany w gminnej sieci szkół: 

a) gimnazja  

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr XXXIII/523/17 w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: 

− przekształcono trzy gimnazja w nowopowstałe z dniem 1 września 2017 r. 
ośmioletnie SP, 

− włączono cztery gimnazja do ośmioletnich SP (trzy od 1 września 2017 r.  
i jedno od 1 września 2018 r.), 

− włączono jedno gimnazjum do publicznego technikum i jedno do liceum  
od 1 września 2017 r. 

Ponadto, zgodnie z art. 191 ustawy o przepisach wprowadzających Prawo 
oświatowe, trzy gimnazja znajdujące się dotychczas w zespołach szkół  
(SP i gimnazjum), stały się ośmioletnimi SP z dniem 1 września 2017 r. 

Wskutek wprowadzonych zmian, z istniejących na dzień 1 września 2016 r.  
13 gimnazjów (124 oddziały i 3.080 uczniów), na dzień 1 września 2018 r. pozostało 
jedno gimnazjum (dwa oddziały i 31 uczniów).  

b) SP: 

− zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy nr XXXIII/523/17 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, utworzono trzy nowe SP z dniem 1 września 2017 r., 

− zgodnie z uchwałami Rady Miasta Tychy od nr XL/628/17 do XL/646/17 
oraz XL/655/17 z 28 września 2017 r., przekształcono 20 sześcioletnich SP 
w ośmioletnie SP. 

Wskutek wprowadzonych zmian, z istniejących na dzień 1 września 2016 r.,  
20 SP (339 oddziałów i 7.089 uczniów), na dzień 1 września 2018 r. funkcjonowały 
23 SP (496 oddziałów i 10.005 uczniów).  

(akta kontroli str. 66-169, 332, 584-587) 

Na terenie Miasta Tychy nie działały publiczne szkoły prowadzone przez osoby 
prawne lub osoby fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 333) 

                                                      
22 Związki Zawodowe: 1) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, 2) Związek Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Tychach, 3) Zakładowa Organizacja Związkowa Z.Z. „Rada Poradnictwa” w Tychach. 

23 Związek Zawodowy Oświata w Katowicach. 
24 Uchwała nr XXXIII/523/17. 
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W związku z przekształceniem dotychczasowych 6-letnich SP w 8-letnie SP, 
przedstawiciele trzech niepublicznych szkół podstawowych25 złożyli do Dyrektora 
MCO m. in.:  

− wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia, zawierający ich imiona  
i nazwiska oraz informację o kwalifikacjach; 

− projekt statutu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, 

− zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających 
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i realizację innych zadań 
statutowych; 

− zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki, co było zgodne z art. 125 ustawy o przepisach 
wprowadzających Prawo oświatowe. Dokumenty złożono terminowo26. 

Prezydent Miasta Tychy w dniu 21 lipca 2017 r. wydał zaświadczenia27 o dokonaniu 
stosownych zmian trzech wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.  

(akta kontroli str. 333-350) 

Przedstawiciel jednego z czterech niepublicznych gimnazjów28 złożył 31 stycznia 
2017 r. do MCO, wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych 
w zakresie przekształcenia tej szkoły w publiczne technikum i zmiany nazwy 
szkoły29. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ŚKO w zakresie zapewnienia 
odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym realizacji podstaw 
programowych30 Dyrektor MCO wydała 4 sierpnia 2017 r. decyzję nr 10/2017  
w sprawie nadania Technikum uprawnień szkoły publicznej. W tym samym dniu, 
Prezydent Miasta Tychy dokonał stosownej zmiany wpisu31 w ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych. 

(akta kontroli str.333-350) 

Na terenie Miasta Tychy nie wystąpiły protesty środowisk rodziców i nauczycieli 
dotyczące wprowadzanych zmian ustroju szkolnego. 

(akta kontroli str. 570) 

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

 

NIK ocenia pozytywnie działania Szkoły przygotowujące do wdrożenia niebędnych 
zmian w systemie oświaty.  

                                                      
25 Dotyczyło to szkół: 1) Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Tychach (organ prowadzący – Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło 
Terenowe nr 30 w Tychach), 2) Prywatna Szkoła Podstawowa „ART” (organ prowadzący – osoby fizyczne), 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach 
(organ prowadzący - PAXEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach). 

26 W dniach: 19 stycznia 2017 r., 29 czerwca 2017 r. (dwie szkoły). 
27 Zaświadczenia nr 12/2017, 14/2017 i 15/2017. 
28 Gimnazjum dla Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

Prowadzące Oddziały Przyspasabiające do Pracy w Tychach (organ prowadzący – Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach). 

29 Zmiana nazwy na Technikum im. Orląt Lwowskich w Tychach  Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach. 

30 Opinia z 4 kwietnia 2017 r. 
31 Zaświadczenie o dokonanym wpisie Prezydenta Miasta Tychy nr 18/2017 z dnia 4.08.2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wdrożenie zmian w gminnej sieci szkół 
W latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019 liczba oddziałów szkolnych w 6-letnich 
SP przekształconych w 8-letnie SP wzrosła z 330 do 489 (o 48,2%), a liczba  
sal lekcyjnych z 326 do 454 (o 39,3%). Średni współczynnik zmianowości32 wzrósł 
z 1,0133do 1,0834. 

Więcej oddziałów niż sal lekcyjnych35 posiadało osiem SP w roku szkolnym 
2016/2017 i 13 w roku szkolnym 2018/2019 (wzrost o 62,5%). Średni współczynnik 
zmianowości dla tych szkół wzrósł z 1,22 do 1,2636. 

W odniesieniu do dziewięciu SP w roku szkolnym 2016/2017 i siedmiu w roku 
szkolnym 2018/2019 występowała nadwyżka sal lekcyjnych nad oddziałami 
szkolnymi37 (spadek o 22,2%). Średni współczynnik zmianowości dla tych szkół 
wzrósł z 0,84 do 0,87 38. 

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 trzy SP, a w roku szkolnym 2018/2019 
dwie SP posiadały tyle samo sal lekcyjnych co oddziałów. 

(akta kontroli str. 418-419) 

Dla zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 warunków do nauki przedmiotów 
wchodzących w SP39 w klasach VII i VIII (fizyka, chemia, biologia, geografia, drugi 
język obcy)  dyrektorzy SP, na polecenie MCO, wyznaczyli zespoły nauczycieli, 
którzy analizując podstawę programową nauczania określili standardy wyposażenia 
poszczególnych pracowni, a następnie sporządzili wykazy brakujących pomocy 
i sprzętów, stanowiące podstawę do przeprowadzenia procedur przetargowych. 

Na mocy zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/104/17 z 31 marca 2017 r. 
i nr 0050/174/17 z 31 maja 2017 r., Miasto Tychy zapewniło na wyposażenie 
pracowni środki finansowe w wysokości 900,0 tys. zł.  

Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych, 
biologicznych, fizycznych, geograficznych oraz sprzęt informatyczny40, 
wydatkowano z budżetu miasta Tychy 829,4 tys. zł41. 

(akta kontroli str.420-426, 435-460, 857, 877-880) 

                                                      
32 Relacja liczby oddziałów do liczby sal lekcyjnych. 
33 W roku szkolnym 2016/2017 (330:326). 
34 W roku szkolnym 2017/2018 średni współczynnik zmianowości wynosił 1,04 (444:427) a w roku szkolnym 

2018/2019 1,08 (489:454). 
35 W roku szkolnym 2016/2017 było 161 oddziałów i 132 sal lekcyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 było  

213 oddziałów i 164 sale lekcyjne, w roku szkolnym 2018/2019 było 319 oddziałów i 253 sale lekcyjne. 
36 Współczynnik zmianowości dla tych szkół wynosił w roku szkolnym 2016/2017 od 1,09 do 1,67, w roku 

szkolnym 2017/2018 od 1,09 do 1,92, a w roku szkolnym 2018/2019 od 1,03 do 1,46. 
37 W roku szkolnym 2016/2017 było 136 oddziałów i 161 sal lekcyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 było  

159 oddziałów i 191 sal lekcyjnych, w roku szkolnym 2018/2019 było 140 oddziałów i 161 sal lekcyjnych. 
38 Współczynnik zmianowości dla tych szkół wynosił w roku szkolnym 2016/2017 od 0,55 do 0,96, w roku 

szkolnym 2017/2018 od 0,62 do 0,92, a w roku szkolnym 2018/2019 od 0,76 do 0,95. 
39 SP, w skład których nie wchodziły gimnazja. 
40 Dyrektorzy szkół nie zgłosili dodatkowych potrzeb w zakresie zapewnienia warunków do nauczania drugiego 

języka obcego. Realizacja tych zajęć odbywała się przy wykorzystaniu posiadanego wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych. 

41 Na dostawy sprzętu informatycznego do wszystkich typów pracowni 191,6 tys. zł, na pomoce dydaktyczne:  
do pracowni chemicznych 290,0 tys. zł, do pracowni biologicznych 143,9 tys, zł,  do pracowni fizycznych  
141,9 tys. zł, do pracowni geograficznych 61,9 tys. zł. 
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W roku szkolnym 2017/2018 nie wystąpiło przechodzenie uczniów w ciągu dnia  
na zajęcia lekcyjne między różnymi budynkami szkolnymi, gdyż wszystkie SP, 
w których znajdowaly się oddziały gimnazjalne miały siedzibę w jednym budynku. 

(akta kontroli str.420-426) 

W związku ze zmianami w sieci szkół, Miasto Tychy nie wprowadziło obligatoryjnego 
przenoszenia uczniów ze szkoły dotychczasowej do nowej. 

Zmiana przez uczniów budynku szkolnego dotyczyła 196 uczniów w roku szkolnym 
2017/2018 i 156 uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wskutek dobrowolnego 
przeniesienia uczniów (decyzją rodziców) do dwujęzycznych SP42 powstałych 
z przekształcenia gimnazjów. W szkołach tych zapewniono odpowiednie 
pomieszczenia, w tym niezbędne do kształcenia uczniów na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej poprzez m.in.: 

− remont i dostosowanie dwóch toalet do potrzeb uczniów młodszych, 

− malowanie, remont i wyposażenie dwóch sal lekcyjnych przeznaczeniem  
na edukację wczesnoszkolną,  

− przekształcenia zaplecza dawnej kuchni i izby pamięci w świetlicę szkolną. 

(akta kontroli str.420-426) 

W roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do roku 2016/2017, nie nastąpiło 
zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych w SP (dziewięć oddziałów w czterech 
SP). W roku szkolnym 2018/2019 liczba oddziałów przedszkolnych w SP 
zmniejszyła się o dwa43, co wynikało z konieczności zapewnienia właściwej liczby 
pomieszczeń dydaktycznych dla uczniów, którzy zgodnie z nową organizacją SP,  
od 1 września 2018 r. rozpoczynali naukę w klasie VIII. Pozwoliło to na ograniczenie 
wzrostu wskaźnika zmianowości.  

(akta kontroli str. 183-189, 332, 423, 858, 875)  

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty44, Miasto 
Tychy było zobligowane do zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu lub zwrotu 
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej45: 

− w roku szkolnym 2016/2017 łącznie dla 165 uczniów, w tym: dla ośmiu 
uczniów z klas I-IV SP, dla których droga do szkoły przekraczała odległość 
3 km, oraz 157 uczniów z klas V-VI SP i gimnazjum, dla których droga  
do szkoły przekraczała 4 km, 

− w roku szkolnym 2017/2018 łącznie dla 132 uczniów, w tym dla dwóch 
uczniów z klas I-IV SP, dla których droga do szkoły przekraczała odległość 
3 km, a także 130 uczniów z klas V-VII SP oraz gimnazjum, dla których 
droga do szkoły przekraczała 4 km, 

− w roku szkolnym 2018/2019 dla 25 uczniów z klas V-VIII SP oraz 
gimnazjum, dla których droga do szkoły była dłuższa niż 4 km46. W tym roku 
nie było zarejestrowanych uczniów z klas I-IV, dla których droga do szkoły 
przekraczała 3 km. 

                                                      
42 Do klas IV lub VII w SP nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach i SP nr 14 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Tychach. 
43 Jednocześnie ilość oddziałów przedzkolnych w przedszkolach prywatnych wzrosła o 10. 
44 Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm. 
45 Dane według Systemu Informacji Oświatowej, zwanego dalej: „SIO”. 
46 W roku szkolnym 2018/2019 w SIO nie zarejestrowano uczniów z klas I-IV SP, dla których droga do szkoły 

przekraczała 3 km. 
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Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów 
przejazdu środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2018/2019 
w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 zmniejszyła się o 140 osób,  
tj. o 84,8%. 

(akta kontroli str. 182) 

Miasto Tychy organizowało/finansowało dowóz do SP i gimnazjów w następijący 
sposób47:  

− w roku szkolnym 2016/2017 dla 310 uczniów, poprzez dowóz  gimbusem  
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, (75 uczniów) oraz przyznanie  
biletu szkolnego  MZK Tychy na dojazd do SP (113 uczniów) i gimnazjum 
(122 uczniów), 

− roku szkolnym 2017/2018 dla 270 uczniów, poprzez dowóz  gimbusem  
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, (64 uczniów) oraz przyznanie  
biletu szkolnego MZK Tychy na dojazd do SP (143 uczniów)  
i gimnazjum (63 uczniów), 

− w roku szkolnym 2018/2019 dla 25 uczniów, poprzez dowóz gimbusem  
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. 

Liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu do roku 
szkolnego 2016/2017 zmniejszyła się o 285 osób, tj. o  91,9%. 

(akta kontroli str. 428-430)  

Prezydent Miasta Tychy wyjaśnił, że przyczyną spadku liczby uczniów, którym 
gmina Tychy zapewniała bezpłatny transport lub zwrot kosztów przejazdu było 
wprowadzenie dla dzieci i młodzieży z dniem 1 stycznia 2018 r. bezpłatnej 
komunikacji publicznej48 oraz stopniowe wygaszanie gimnazjów, co dla uczniów klas 
VII i VIII SP oznaczało krótszą drogę do szkoły niż w przypadku dojeżdżania  
do gimnazjów, zlokalizowanych nieco dalej od miejsca zamieszkania. 

(akta kontroli str. 423, 858-859, 875) 

Jako dobrą praktykę NIK uznaje, zapewnienie w latach 2016-2017 przez gminę 
Tychy, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/283/16 z dnia 
5 sierpnia 2016 r., bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom 
klas I-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów, zamieszkałym na terenie 
Miasta Tychy i uczęszczającym do szkoły obwodowej, których droga z domu  
do szkoły, wynosi co najmniej 2 km. 

(akta kontroli str. 433-434) 

Miasto Tychy zapewniało dowóz uczniów gimbusem poprzez realizację umów 
zawartych z prywatnym przewoźnikiem49, w których koszt jednego wozokilometru 
określono na 3,89 zł i 3,90 zł w 2016 r. i 2017 r. oraz 5,35 zł w 2018 r.50 

(akta kontroli str. 602-617) 

Z tytułu zapewnienia bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej, Miasto Tychy wydatkowało w roku szkolnym 2016/2017 – 
                                                      
47 Z pominięciem uczniów niepełnosprawnych. 
48 W związku z przystąpieniem Miasta Tychy od stycznia 2018 r. do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
49 Umowa nr 2600/9/2015 zawarta przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 30 grudnia 2015 r. z FHU M-B, umowa  

nr 2600/8/2016 zawarta przez Miasto Tychy 27 grudnia 2016 r. z FHU M-B, Umowa nr 2600/8/2017 zawarta 
przez Miasto Tychy 22 grudnia 2017 r. z FHU M-B. 

50 Liczbę wozokilometrów okreśłono na 580-590 tygodniowo w okresie 2016 - czerwiec 2018 i 295 tygodniowo 
od września 2018 r. 
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105,4 tys. zł, a w roku szkolnym 2017/2018 – 112,1 tys. zł (wzrost o 6,7 tys. zł,  
tj. o 6,4%). Jednostkowy, łączny51 koszt dowozu uczniów do szkoły wzrósł  
z 638,6 zł/ucznia52 do 849,40 zł/ucznia53 (o 33,0%)54., 

Średniomiesięczny jednostkowy koszt dowozu uczniów wzrósł w roku szkolnym 
2017/2018 w porównaniu z rokiem 2016/2017 z 63,90 do 84,90 zł/ucznia55  
(o 32,9%), a w roku 2018/2019 w porównaniu z rokiem 2017/2018 z 84,90 zł/ucznia 
do 291,60 zł/ucznia56 (o 243,5%). Przyczyną wzrostu jednostkowego kosztu był 
wzrost kosztu jednego wozokilometru z 3,90 zł w 2016 r. do 5,35 zł w 2018 r.  
(o 37,2%) oraz zmniejszenie liczby dzieci dowożonych gimbusem z 75 do 25 
uczniów (o 66,7%).  

(akta kontroli str. 428-430, 595-601, 605-619) 

Zmiany w organizacji dowożenia uczniów spowodowane reorganizacją sieci szkół  
w Mieście Tychy, nie skutkowały wydłużeniem trasy przejazdu, wprowadzeniem 
dodatkowych kursów, koniecznością zakupu dodatkowych środków transportu  
do obsługi dowożenia, zatrudnieniem dodatkowych kierowców czy innymi 
dodatkowymi działaniami.  

(akta kontroli str.420-426) 

W wyniku zmian w systemie oświaty, zatrudnienie kadry kierowniczej w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Tychy57 zmniejszyło się w latach szkolnych 2016/2017- 
2018/2019 z 7158 do 67 osób59 (o 5,6%), w tym liczba Dyrektorów zmniejszyła się  
z 2960 do 2461, Wicedyrektorów zwiększyła z 3862 do 3963, a kierowników sekcji  
w szkole muzycznej nie zmieniła się i wynosiła – czterech.  

(akta kontroli str. 332,424, 461) 

Zatrudnienie nauczycieli ogółem w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Tychy w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z rokiem szkolnym 
2016/2017, wzrosło z 1.453,01 do 1.603,2964 etatów kalkulacyjnych65 (o 10,3%),  
co dotyczyło głównie SP i gimnazjów - wzrost z 1.124,93 do 1.265,56 etatów 
kalkulacyjnych (o 12,5%). 

(akta kontroli str. 424) 

                                                      
51 Koszt biletu PKM i koszt dowozu gimbusem w danym roku. 
52 105,4 tys. zł/165 uczniów. 
53 112,1 tys. zł/132 uczniów. 
54 Wzrósł jednostkowy kosztu dowozu gimbusem z 1.125,20 zł/ucznia (84,4 tys. zł/75 uczniów) do  

1.504,40 zł/ucznia (96,3 tys. zł/64 uczniów). Cena biletu MZK w obu latach szkolnych wynosiła 233 zł.  
55 638,6 zł/ucznia : 10 miesięcy i 849,40 zł/ucznia/10 miesięcy. 
56 Wydatki na przewóz uczniów gimbusem we wrześniu i październiku 2018 r. wynosiły łącznie 14,6 tys. zł - 

średniomiesięczny jednostkowy koszt dowozu wynosił 291,60 zł/ucznia (14,6 tys. zł/25 uczniów/2 miesiące). 
57 SP funkcjonujące samodzielnie, SP i gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół, Zespoły szkolno-

przedszkolne, gimnazja funkcjonujące samodzielnie. 
58 W roku szkolnym 2016/2017. 
59 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. 
60 Spośród 33 szkół w roku szkolnym 2016/2017 (20 SP i 13 gimnazjów), cztery SP i gimnazja funkcjonowały  

w zespołach szkół i miały jednego Dyrektora. 
61 W roku szkolnym 2017/2018 było 25 Dyrektorów. 
62 W roku szkolnym 2017/2018 było 38 Wicedyrektorów. 
63 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 powołano Wicedyrektora – dotychczas był tylko Dyrektor. 
64 W roku szkolnym 2017/2018 wynosiło ogółem 1.556,53 etaty kalkulacyjne, w tym SP i gimnazja –  

1.220,08 etatów kalkulacyjnych. 
65 Etat razem z godzinami ponadwymiarowymi. 
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Prezydent Miasta Tychy wyjaśnił, że przyczyną wzrostu zatrudnienia nauczycieli  
był wzrost liczby oddziałów z 45466 do 49867 (o 9,7%) wynikający z wdrażanej 
reorganizacji, a także zwiększenie liczby godzin pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i godzin rewalidacyjnych68 oraz zatrudnienie nauczycieli 
wspomagających dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera69. 

(akta kontroli str. 859-860) 

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki zatrudnienia osób niebędących 
nauczycielami do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

(akta kontroli str. 424) 

Zatrudnienie ogółem pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Tychy zmniejszyło się z 541,67  
do 525,62 etatów kalkulacyjnych70 (o 3,0%), co dotyczyło głównie SP i gimnazjów – 
spadek z 307,25 do 284,31 etatów kalkulacyjnych (o 7,5%). 

(akta kontroli str. 424) 

Zmiany w zatrudnieniu w wyniku reorganizacji sieci szkół, skutkowały wypłatą 
odpraw w kwocie łącznej 104,1 tys. zł dla siedmiu nauczycieli i przedstawiały się 
następująco: 

a) z dniem 31 sierpnia 2017 r. dwóch nauczycieli gimnazjum71 przeszło na 
emeryturę oraz zwolniono jednego pracownika administracji, który znalazł 
zatrudnienie w innej placówce oświatowej w Tychach. Dla zwalnianych nauczycieli 
wypłacono odprawy w łącznej kwocie 37,8 tys. zł - zgodnie z art. 20 ustawy  
z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela72 i art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo 
oświatowe, 

b) w roku szkolnym 2017/2018: 

− w wyniku przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w SP albo 
włączenia do SP – wszyscy nauczyciele gimnazjum stali się pracownikami 
SP – zgodnie z art. 236 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. 
Z jednym pracownikiem administracji rozwiązano stosunek pracy73, 

− jeden nauczyciel wygaszanego gimnazjum74 zatrudniony na czas 
nieokreślony został przeniesiony w stan nieczynny – zgodnie z art. 225  
ust. 1 i 8 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe, 

− ograniczono zatrudnienie jednemu nauczycielowi wygaszanego 
gimnazjum75 zatrudnionemu na podstawie mianowania – zgodnie z art. 225 

                                                      
66 W roku szkolnym 2016/2017. 
67 W roku szkolnym 2018/2019. 
68 Wychowawcze zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych pod względem fizycznym lub 

psychicznym. 
69 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach,  szkołach   
i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz.1591 ze.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz.U. z 2017 r. poz.1578 ze zm.). 

70 W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych wynosiło ogółem  
543,90 etatów kalkulacyjnych, w tym w SP i gimnazjach 295,48 etatów kalkulacyjnych. 

71 Gimnazjum nr 3 i nr 10. 
72 Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.; zwana dalej: „ustawą Karta Nauczyciela”. 
73 Gimnazjum nr 6 włączono do SP nr 7. 
74 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1. 
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ust. 2, 5 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Nie wypłacono 
odprawy, gdyż nauczyciel nie przyjął propozycji uzupełniania etatu w innej 
szkole, 

− rozwiązano stosunek pracy z dwoma nauczycielami wygaszanego 
gimnazjum76 zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie wyrazili 
zgody na przejście w stan nieczynny lub na ograniczenie zatrudnienia – 
zgodnie z art. 225 ust. 1 i 11 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. 
Wypłacono odprawy w łącznej kwocie 31,0 tys. zł. 

c)  w roku szkolnym 2018/2019: 

− w wyniku włączenia dotychczasowego Gimnazjum nr 3 do SP nr 10 – 
wszyscy nauczyciele gimnazjum stali się pracownikami SP,  

− jeden nauczyciel wygaszanego gimnazjum77 zatrudniony na podstawie 
mianowania został przeniesiony w stan nieczynny, 

− ograniczono zatrudnienie trzem nauczycielom wygaszanych gimnazjów78 
zatrudnionym na podstawie mianowania. Nie wypłacono odprawy, gdyż 
nauczyciele nie przyjęli propozycji uzupełniania etatu w innej szkole, 

− rozwiązano stosunek pracy z dwoma nauczycielami wygaszanego 
gimnazjum79 zatrudnionymi na podstawie mianowania, którzy nie wyrazili 
zgody na przejście w stan nieczynny lub na ograniczenie zatrudnienia. 
Wypłacono odprawy w łącznej kwocie 19,0 tys. zł, 

− w sierpniu 2018 r., zwolniono jednego nauczyciela w wyniku włączenia 
Gimnazjum nr 5 do Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 4 – wypłacono 
odprawę zwolnieniową w kwocie 6,6 tys. zł i odprawę emerytalną w kwocie 
9,7 tys. zł, zgodnie z art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela.  

(akta kontroli str. 353, 359-360, 425-426, 461) 

Łączenie przez nauczycieli etatu w kilku szkołach dotyczyło 13 nauczycieli 
(dziewięciu przedmiotów80) w roku szkolnym 2016/2017, 27 nauczycieli  w roku 
2017/2018 (14 przedmiotów81) oraz 28 nauczycieli  w roku 2018/201982  
(14 przedmiotów83).  

 

 

                                                                                                                                       
75 Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 2. 
76 Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1. 
77 Gimnazjum nr 7 włączono do SP nr 40. 
78 Jeden nauczyciel w Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 i dwóch nauczycieli w Gimnazjum nr 12 w Zespole 

Szkół nr 2. 
79 Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 4. 
80 Zajęcia w bibliotece, wychowanie fizyczne (zwane dalej: „w-f”), technika, język angielski, informatyka, 

plastyka, matematyka, język polski, muzyka. 
81 Zajęcia w bibliotece, w-f, biologia, język niemiecki, religia, geogeafia, plastyka, język angielski, informatyka, 

historia, język polski, matematyka, chemia, fizyka. 
82 Wzrost w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z okiem szkolnym 2016/2017 o 115,4%, a w porównaniu  

do roku szkolnego 2017/2018 o 107,7%. 
83 W-f, historia, zajęcia w bibliotece, plastyka, język polski, religia, geografia, język niemiecki, biologia,  fizyka, 

technika, chemia, język angielski, wiedza o społeczeństwie. 



 

14 

Odpowiednio wzrosła także liczba godzin łączonych84 z 84,0185 do 166,06 (o 97,7%)  
w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z 2016/2017 oraz z 84,01 do 145,47  
(o 73,2%) w roku szkolnym 2018/2019 w porównaniu z 2017/2016. 

(akta kontroli str. 427) 

Prezydent Miasta Tychy wyjaśnił, że przyczyną wzrostu liczby nauczycieli łączących 
etaty oraz wzrostu liczby godzin łączonych było stopniowe wygaszanie naboru  
do gimnazjów, przy jednoczesnym wydłużaniu cyklu kształcenia w SP.  
W gimnazjach, które przekształcono w nowe SP zmniejszała się liczba oddziałów,  
w których nauczano takich przedmiotów jak biologia, chemia, fizyka, geografia,  
a uczący ich nauczyciele nie posiadali kwalifikacji do nauczania na innych 
poziomach edukacji (np. edukacja wczesnoszkolna), wskutek czego kierowano ich 
do uzupełnienia etatów do innych szkół. W SP dochodziły roczniki klas VII i VIII,  
w których liczba godzin nowych przedmiotów nie pozwalała na zatrudnienie 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów na pełne etaty, co skutkowało wzrostem 
liczby godzin łączonych etatów. 

(akta kontroli str. 875-876) 

Wydatki Miasta Tychy na zadania oświatowe86 wyniosły w 2016 r. 142.347,1 tys. zł, 
w 2017 r. 150.746,5 tys. zł (wzrost o 8.399,4 tys. zł, tj. o 5,9%), a za dziewięć 
miesięcy 2018 r. 123.417,3 tys. zł (73,5% planu po zmianach w kwocie  
167.864,6 tys. zł), z czego na wydatki bieżące przypadało w 2016 r.  
142.224,2 tys. zł, w 2017 r. 150.585,4 tys. zł (wzrost o 8.361,2 tys. zł, tj. o 5,9%),  
a za dziewięć miesięcy 2018 r. 123.250,4 tys. zł (73,5% planu po zmianach87).  

Wydatki majątkowe na zadania oświatowe w 2016 r. wyniosły 122,9 tys. zł, 
a w 2017 r. 161,0 tys. zł (wzrost o 38,1 tys. zł, tj. o 31,1%), a za dziewięć miesięcy 
2018 r. 167,0 tys. zł (59,3% planu po zmianach w kwocie 281,5 tys. zł ). 

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. był 
głownie wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach  
o 95,1 etatów88 oraz wzrost wynagrodzeń: zasadniczych nauczycieli o 1,3%  
i pracowników administracji i obsługi o 5,5%, a także poniesienie wydatków na 
zadania oświatowe wynikające z wprowadzonych zmian w sieci szkół w wysokości 
1.098,8 tys. zł.  

Przyczyną zaplanowania wydatków bieżących na 2018 r. w kwocie wyższej  
o 16.997,6 tys. zł89 (o 11,2%) od wydatków wykonanych w 2017 r. był głównie 
wzrost zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach o 45,5 etatu 
oraz wzrost wynagrodzeń: zasadniczych nauczycieli o 5,3% i pracowników 
administracji i obsługi o 4,2%, a także konieczność poniesienia wydatków 
w wysokości 142,0 tys. zł na zadania oświatowe wynikające z wprowadzonych 
zmian w sieci szkół. 

Zaplanowanie wydatków majątkowych na 2018 r. w kwocie wyższej o 120,5 tys. zł 
(o 74,8%) od wydatków wykonanych w 2017 r. wynikało m. in. z uwzględnienia  

                                                      
84 Liczba godzin uzupełnianych do etatu w innych placówkach. 
85 Uśredniony wymiar godzin zajęć nauczycieli. 
86 Dział 801 i 854. 
87 167.583,1 tys. zł. 
88 W roku 2016/2017 było 1.124,9 etatów, a w roku 2017/2018 1220,1 etatów, co wynikało z rosnącej liczby 

dzieci wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

89 167.583,1 tys. zl – 150.585,4 tys. zł. 



 

15 

w planie, środków na montaż systemów alarmowych w trzech szkołach 
podstawowych. 

(akta kontroli str. 353-361) 

Wydatki bieżące na zadania subwencjonowane90 wyniosły w 2016 r.  
105.544,7 tys. zł, w 2017 r. 109.503,4 tys. zł (wzrost o 3.958,7 tys. zł, tj. o 3,8%). 
Wydatki te za dziewięć miesięcy 2018 r. wyniosły 87.826,6 tys. zł (73,1% planu  
po zmianach91). 

Finansowanie wydatków bieżących na zadania subwencjonowane ze środków 
europejskich wyniosło w 2016 r.92, 2017 r.93 i za dziewięć miesięcy 2018 r.94 0,2% 
wydatków na ten cel. 

Relacja uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do wydatków 
bieżących na zadania subwencjonowane zwiększała się i wynosiła 74,7%  
w 2016 r.95, 76,2% w 2017 r.96 i 85,5% za dziewięć miesięcy 2018 r.97 

(akta kontroli str. 353-361) 

Miasto Tychy finansowało wydatki oświatowe głównie98 dochodami z99 subwencji 
z budżetu państwa i dotacji celowych oraz wpływami z państwowych funduszy 
celowych, a także z budżetów innych j.s.t.100 w kwocie łącznej 86.757,5 tys. zł  
w 2016 r., 90.718,4 tys. zł w 2017 r. (wzrost o 3.960,9 tys. zł, tj. o 4,6%)  
i 80.811,7 tys. zł za dziewięć miesięcy 2018 r. (84,1% planu po zmianach101).  

Subwencja oświatowa ogółem na 2016 r. wyniosła 78.861,5 tys. zł, 2017 r.  
83.464,9 tys. zł (wzrost o 5,8%), a za dziewięć miesięcy 2018 r. 75.095,2 tys. zł 
(84,6% planu po zmianach).  

Subwencje oświatowe z rezerwy ogółem wyniosły 232,1 tys. zł w 2016 r.,  
150,7 tys. zł w 2017 r. (spadek o 35,1%), a za dziewięć miesięcy 2018 r.  
141,4 tys. zł. Środki te były przeznaczone w 2016 r. na sfinansowanie zakupu 
wyposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowybudowanych 
budynkach szkolnych – 139,5 tys. zł (60,1%), dofinansowanie wypłaty odpraw dla 
nauczycieli – 80,2 tys. zł (34,6%) i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 
12,5 tys. zł (5,4%). W 2017 r. środki te wydatkowano na: doposażenie świetlic  
w gimnazjach publicznych102 - 50,0 tys. zł (33,2%), dofinansowanie wypłaty odpraw 

                                                      
90 Wydatki bieżące ogółem minus wydatki bieżące w rozdziałach 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych), 80104 (przedszkola), 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego), 80113 (dowożenie 
uczniów do szkół), nieujmowane w kalkulacji subwencji oświatowej. 

91 Planowane na 2018 r. wydatki bieżące na zadania subwencjonowane wynoszą 120.175,5 tys. zł. 
92 245,0 tys. zł. 
93 200,7 tys. zł. 
94 195,8 tys. zł. 
95 Subwencja oświatowa ogółem wynosiła w 2016 r. 78.861,5 tys. zł. 
96 Subwencja oświatowa ogółem wynosiła w 2017 r. 83.464,9 tys. zł. 
97 Zrealizowana subwencja oświatowa ogółem wyniosła za dziewięć miesięcy 2018 r. 75.095,2 tys. zł. 
98 Wydatki bieżące Miasta Tychy na zadania subwencjonowane (z wyłączeniem finansowania ze środków 

europejskich), niemające pokrycia we wpływach celowych wyniosły w 2016 r. 18.516,5 tys. zł (17,6% 
wydatków bieżących na zadania subwencjonowane), w 2017 r. 18.555,4 tys. zł (17,0%), a za dziewięć 
miesięcy 2018 r. 6.695,4 tys. zł (7,7%). 

99 Z wyłączeniem finansowania środkami europejskimi. 
100 Finansowanie przez gminy: Pszczyna, Miedźna, Mikołów, Kobiór, Lędziny, Bieruń zatrudnienia nauczycieli 

religii na podstawie porozumień zawartych z Prezydentem Miasta Tychy w sprawie zasad prowadzenia 
punktów katechetycznych. 

101 Wydatki planowane wynosiły 96.077,4 tys. zł. 
102 Funkcjonujące w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych 

w szkoły podstawowe. 
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dla nauczycieli – 50,0 tys. zł (33,2%), doposażenie pomieszczeń do nauki  
w gimnazjach publicznych103 - 40,0 tys. zł (26,5%) oraz dofinansowanie  
remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych104 - 10,7 tys. zł (7,1%). Środki  
z rezerwy otrzymane w okresie styczeń-wrzesień 2018 r., były przeznaczone na: 
dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 
101,4 tys. zł (71,7%) oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach 
publicznych105 - 40,0 tys. zł (28,3%). 

Dotacje celowe na zadania oświatowe wyniosły 7.830,0 tys. zł w 2016 r.,  
7.188,2 tys. zł w 2017 r. (spadek o 8,2%), a za dziewięć miesięcy 2018 r.  
5.685,7 tys. zł (77,6% planu po zmianach) i w całości były przeznaczone na zadania 
bieżące. 

Środki z dotacji celowych były przeznaczane głównie na: dofinansowanie zadań  
z zakresu wychowania przedszkolnego (w 2016 r. 5.634,8 tys. zł, tj. 72,0%  
dotacji ogółem, w 2017 r. 4.816,8 tys. zł, tj. 67,0%, a za dziewięć miesięcy 2018 r. 
3.910,7 tys. zł, tj. 68,8%), wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe (w 2016 r. 842,0 tys. zł, tj. 10,8%, w 2017 r.  
1.498,1 tys. zł, tj. 20,8%, a za dziewięć miesięcy 2018 r. 1.263,8 tys. zł, tj. 22,2%), 
realizację projektów finansowanych ze środków europejskich (w 2016 r.  
697,9 tys. zł, tj. 8,9%, w 2017 r. 251,7 tys. zł, tj. 3,5%, a za dziewięć miesięcy  
2018 r. 199,0 tys. zł, tj. 3,5%) oraz stypendia socjalne i zasiłki szkolne (w 2016 r. 
315,7 tys. zł, tj. 4,0%, w 2017 r. 360,8 tys. zł, tj. 5,0%, a za dziewięć miesięcy  
2018 r. 214,2 tys. zł, tj. 3,8%). 

Dotacje na zadania bieżące subwencjonowane106 wyniosły w 2016 r. 2.195,2 tys. zł, 
w 2017 r. 2.371,4 tys. zł (wzrost o 8,0%), a za dziewięć miesięcy 2018 r.  
1.775,1 tys. zł (84,2% planu po zmianach), z czego na zadania finansowane  
ze środków europejskich107 przypadało w 2016 r. 697,9 tys. zł (31,8%), w 2017 r. 
251,7 tys. zł (10,6%), a za dziewięć miesięcy 2018 r. 199,0 tys. zł (11,2%). 

Miasto Tychy otrzymało na zadania bieżące subwencjonowane z państwowych 
funduszy celowych108 (na organizację wyjazdów na Zielone Szkoły”) w 2016 r.  
58,6 tys. zł, w 2017 r. 57,3 tys. zł (spadek o 2,2%), a za dziewięć miesięcy 2018 r. 
24,9 tys. zł (96,1% planu po zmianach), a z budżetów innych jst109 w 2016 r.  
7,5 tys. zł, w 2017 r. 8,0 tys. zł (wzrost o 6,4%), a za dziewięć miesięcy 2018 r.  
5,8 tys. zł (99,7% planu po zmianach). 

(akta kontroli str. 261-269, 353-361, 622-855, 868-869) 

Miasto Tychy wydatkowało na funkcjonowanie szkół w nowej strukturze 
organizacyjnej łącznie 1.240,9 tys. zł,  w tym od 1 września do 31 grudnia 2017 r. 
1.098,9 tys. zł, a od 1 stycznia do 30 września 2018 r. 142,0 tys. zł.  

                                                      
103 Funkcjonujące w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych 

w szkoły podstawowe. 
104 Funkcjonujące w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych 

w szkoły podstawowe. 
105 Funkcjonujące w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych 

w szkoły podstawowe. 
106 Pozostałą część stanowiły dotacje na zadania bieżące w rozdziałach: 80103,  80104, 80106, 80113, 

nieujmowane w kalkulacji subwencji oświatowej, które w 2016 r. wyniosły 5.634,8 tys. zł, w 2017 r.  
4.816,8 tys. zł, a za dziewięć miesięcy 2018 r. 3.910,7 tys. zł. 

107 W paragrafach z ostatnią cyfrą 1, 7 i 8 (bez rozdziałów 80103, 80104, 80106 i 80113). 
108 Bez rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113. 
109 Bez rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113.Średnie wydatki bieżące na jednego ucznia. 
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W podanym okresie 2017 r., Miasto Tychy ponosiło wydatki na: 

− dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy  
Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe110 - 
37,8 tys. zł111, z czego otrzymano w ramach zwiększenia subwencji oświatowej 
z rezerwy ogółem – 29,3 tys. zł, tj. 77,6%; wydatki te dotyczyły:  

� gimnazjów112 - 37,6 tys. zł,  

� realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci i młodzieży113 - 0,2 tys. zł, 

− dofinansowanie doposażenia szkół i placówek (klasy I-III szkół podstawowych) – 
202,8 tys. zł, w tym: 

� szkoły podstawowe114 146,8 tys. zł, z czego otrzymano w ramach 
zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy ogółem – 40,0 tys. zł,  
tj. 27,3%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia115 -  
85,3 tys. zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek116 - 61,5 tys. zł, 

� świetlice szkolne117 56,0 tys. zł, z czego otrzymano w ramach 
zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy ogółem – 50,0 tys. zł,  
tj. 89,3%. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia –  
47,6 tys. zł oraz zakupu środków dydaktycznych i książek – 8,4 tys. zł, 

− dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych 
przekształcanych w szkoły podstawowe w celu ich dostosowania do potrzeb 
dzieci młodszych – 28,9 tys. zł118, z czego otrzymano w ramach zwiększenia 
subwencji oświatowej z rezerwy ogółem – 10,7 tys. zł, tj. 37,0%. 

− dofinansowanie doposażenia szkół i placówek (klasy VII-VIII szkół 
podstawowych) poprzez zakup środków dydaktycznych i książek – 829,4 tys. zł 
– wydatki nieobjęte dofinansowaniem w związku z brakiem kryterium 
dofinansowania. 

(akta kontroli str. 361-417) 

Od 1 stycznia do 30 września 2018 r. Miasto Tychy ponosiło wydatki na: 

− dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy 
Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe – 
56,7 tys. zł (w tym: gimnazja – 41,7 tys. zł i realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży119 - 15,0 tys. zł) oraz przechodzących na emeryturę  

                                                      
110 Miasto Tychy nie ponosiło wydatków dotyczących odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na 

podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela. 
111 § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. 
112 Rozdział 80110 Gimnazja. 
113 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. 
114 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. 
115 § 4210. 
116 § 4240. 
117 Rozdział 85401 Świetlice szkolne. 
118 Rozdział 80101 § 4270. 
119 Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży. 
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na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela120 - 9,7 tys. zł (realizacja 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży).W odniesieniu do wymienionego kryterium, Miasto 
Tychy nie otrzymało dotychczas zwrotu środków.  

− dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe121 –  
75,6 tys. zł, z czego otrzymano w ramach zwiększenia subwencji 
oświatowej z rezerwy ogółem 40,0 tys. zł, tj. 52,9%. Wydatki dotyczyły 
zakupu materiałów i wyposażenia – 67,7 tys. zł oraz zakupu środków 
dydaktycznych i książek – 7,9 tys. zł. 

Na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych 
Miasto Tychy otrzymało  w ramach zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy 
ogółem 101,4 tys. zł - dotychczas brak wydatkowania środków. 

(akta kontroli str. 361) 

W gminie Tychy nie wystąpiło zmniejszenie wydatków na utrzymanie szkół objętych 
zmianami w systemie oświaty, gdyż m. in. nie zlikwidowano żadnego budynku,  
w którym znajdowało się gimnazjum i nie doszło do zagęszczenia sieci szkół.  

Jednostkowy miesięczny koszt kształcenia ucznia w szkołach prowadzonych przez 
gminę Tychy wynosił 617,00 zł w 2016 r.122, 628,80 zł w 2017 r. (wzrost o 1,9%), 
648,80 zł w 2018 r. (styczeń-wrzesień)  (wzrost o 3,2% w porównaniu do 2017 r.). 

Prezydent Miasta Tychy wyjaśnił, że przyczyną wzrostu jednostkowego kosztu 
kształcenia ucznia były rosnące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń (głównie podwyżki dla nauczycieli) oraz stale rosnące koszty 
bieżącego utrzymania placówek (m. in. mediów). 

Odnośnie ewentualnego szacowania przez gminę Tychy wydatków i korzyści zmian 
w systemie oświaty, w długoletnich planach (koncepcjach) zagospodarowania 
posiadanej infrastruktury, Prezydent Miasta wyjaśnił: W mieście Tychy zmiany  
w systemie oświaty nie miały wpływu na infrastrukturę oświatową. Liczba obiektów 
przeznaczonych na działalność szkół nie uległa zmianie (nie zlikwidowano żadnej 
szkoły), w związku z czym nie kalkuluje się skutków finansowych wdrażanej 
reorganizacji w kontekście zagospodarowania posiadanej infrastraktury.  

(akta kontroli str. 183, 186, 188, 363, 385, 407, 351-352, 426, 875-876) 

Skutki finansowe wprowadzonych zmian w sieci szkół  w latach 2016 r. – wrzesień 
2018 r. przedstawiały się następująco: 

łączne wydatki szkół – 416.510,9 tys. zł, w tym: 

− wydatki bieżące szkół 123 – 416.060,0 tys. zł, 

− wydatki majątkowe szkół124 – 450,9 tys. zł, 

                                                      
120 § 4010. 
121 Rozdział 80101. 
122 Wydatki w rozdziałach: 80101  Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 

80110  Gimnazja, 80113  Dowożenie uczniów do szkół, 85401 Świetlice szkolne  - w 2016 r.:  
75.295.561,89 zł/10.169 uczniów/12 miesięcy= 617,00 zł; w 2017 r.: 77.013.449,58 zł/10.207 uczniów/12 
miesięcy = 628,80 zł; styczeń-wrzesień 2018 r.: 59.755.617,67 zł/10.234  uczniów/dziewięć miesięcy =  
648,80 zł. 

123 Poniesione na ich funkcjonowanie w roku szkolnym 2016, 2017 i 2018 (do końca września),  
tj. 142.224,2 tys. zł + 150.585,4 tys. zł + 123.250,4 tys. zł. 

124 Poniesione na ich funkcjonowanie w roku szkolnym 2016, 2017 i 2018 (do końca września), tj. 122,9 tys. zł + 
161,0 tys. zł + 167,0 tys. zł. 
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dodatkowe przychody w związku z reorganizacją sieci szkół125 - 271,4 tys. zł126 

dodatkowe wydatki poniesione w związku z reorganizacją sieci – 1.240,8 tys. zł,  
w tym: 

− wydatki poniesione na odprawy z tytułu zwolnienia z pracy nauczycieli – 
104,1 tys. zł127, 

− wydatki poniesione w związku z koniecznością odpowiedniego 
wyposażenia i dostosowania budynków128 28,9 tys. zł, 

− wydatki na doposażenie szkół i placówek – 1.032,2 tys. zł129, 

− wydatki na przekształcanie gimnazjów w szkoły podstawowe130 –  
75,6 tys. zł 

nadwyżka poniesionych wydatków nad przychodami osiągniętymi przez Miasto 
Tychy z tytułu reorganizacji sieci szkół  wyniosła 969,4 tys. zł131 

dodatkowe przychody osiągnięte w związku z reorganizacją sieci szkół pokryły 
poniesione z tego tytułu przez Miasto Tychy dodatkowe wydatki w 21,9%132 

Udział wydatków poniesionych przez Miasto Tychy w związku z reorganizacją  
sieci szkół w łącznych wydatkach na utrzymanie szkół wynosił 0,3%133.  

(akta kontroli str. 353-354, 359-360, 620) 

 

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

 

NIK ocenia pozytywnie wdrożenie przez Miasto Tychy zmian w gminnej sieci szkół. 

 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian  
w systemie oświaty 

 

Miasto Tychy współpracowalo ze ŚKO, szkołami, rodzicami i związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, w zakresie stworzenia optymalnych 
warunków do wdrożenia zmian w systemie oświaty, m.in. poprzez: 

− zorganizowanie dwóch spotkań z dyrektorami SP i gimnazjów w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i ustalenia 
nowych granic obwodów szkół134, na których m. in. zobowiązano dyrektorów 
szkół do zrelacjonowania wyników spotkań z rodzicami w zakresie 

                                                      
125 Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 
126 W 2017 r. 130,0 tys. zł i w 2018 r. 141,4 tys. zł. 
127 37,8 tys. zł + 56,6 tys. zł + 9,7 tys. zł. 
128 Głównie remonty sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe w 2017 r. 
129 146,8 tys. zł + 56,0 tys. zł + 829,4 tys. zł –poniesione w 2017 r. 
130 W 2018 r. 
131 1.240,8 tys. zł – 271,4 tys. zł. 
132 271,4 tys. zł/1.240.8 tys. zł x 100. 
133 1.240,8 tys. zł/ 416.510,9 tys. zł x 100. 
134 5 stycznia 2017 r. i 7 lutego 2017 r. 
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przekazywania informacji dotyczących wdrażania zmian w systemie 
oświaty,   

− udział w konferencji organizowanej przez Wojewodę Śląskiego i ŚKO  
we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego,  
m.in. w sprawie uchwał dotyczących projektu dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego i wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III 
i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego135, 

− udział w dwóch spotkaniach z dyrektorami szkół organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty, dotyczących organizacji szkół i przedszkoli w związku 
z wprowadzaną reorganizacją ustroju szkolnego136,  

− udział w spotkaniu z rodzicami uczniów SP i gimnazjów zorganizowanym 
przez Kuratorium Oświaty137. 

Ponadto, na stronie Biuletynu Infornacji Publicznej MCO dodano podstronę 
„Reforma Oświaty” z zamieszczeniem podstawowych informacji dotyczących zmian 
w systemie oświaty oraz uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego138, a na portalach www.tychy.pl i www.oświata.tychy.pl 
zamieszczono prezentację139 i dwa artykuły dotyczące planowanych zmian w sieci 
szkół w Tychach140. 

W Tychach nie odnotowano protestów i niepokojów społecznych związanych  
z trybem i sposobem wprowadzania przez gminę Tychy zmian w systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 462-522, 567-568) 

Przed podjęciem uchwał o zmianach w sieci szkół i granicach obwodów, Miasto 
Tychy współpracowało z dyrektorami szkół w zakresie analizy warunków 
lokalowych, organizacyjnych i kadrowych. Na podstawie otrzymanych141 od MCO 
informacji o prognozowanej liczbie oddziałów oraz uczniów w najbliższych latach142 
w granicach proponowanych nowych obwodów, dyrektorzy szkół byli zobowiązani  
i analizowali liczby uczniów w kolejnych latach szkolnych w odniesieniu  
do warunków lokalowych i możliwości organizacji pracy z ewentualnym 
uwzględnieniem zmianowości. Dyrektorzy szkół zaakceptowali przygotowany przez 
Miasto kształt nowej sieci szkół. 

W opracowanych przez Zastępcę Prezydenta ds. społecznych Założeniach  
do opracowania arkusza organizacji pracy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej 
na rok szkolny 2017/2018143 z 23 marca 2017 r., zawarto m. in. standardy 
dotyczące: liczebności oddziałów (np. w przedszkolach, SP i gimnazjach) oraz 
zatrudniania i organizacji pracy (np. ilość możliwych do utworzenia stanowisk 
kierowniczych).  

Ze względu na konieczność zapewnienia pracy nauczycielom tracącym godziny  
lub etat na skutek wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w Założeniach 
zalecono dyrektorom szkół:  

                                                      
135 27 stycznia 2017 r. 
136 6 kwietnia 2017 r. i 2 czerwca 2017 r. 
137 2 marca 2017 r. 
138 20 lutego 2017 r. 
139 3 marca 2017 r. 
140 28 lutego 2017 r. i 3 marca 2017 r. 
141 Informacje zostały przesłane dorogą e-mail w dniu 2 stycznia 2017 r. 
142 W latach szkolnych od 2017/2018 do 2020/2021. 
143 Zwany dalej: „Załóżeniami”. 
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− wykazywanie - na etapie składanych w marcu 2017 r. projektów arkuszy 
organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 - wakatów144 i propozycji 
przeniesienia nauczycieli lub uzupełnienia etatu na wykazane wakaty, 

− przydzielanie pozostałych wolnych godzin zatrudnionym nauczycielom jako 
godziny ponadwymiarowe, 

− zatrudnianie nauczycieli przebywających na emeryturze w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

Informacje o potrzebach i problemach kadrowych dołączane do arkuszy 
organizacyjnych stanowiły dla Miasta Tychy narzędzie monitoringu i koordynowania 
ruchu kadrowego w szkołach. 

W ramach monitorowania współpracy dyrektorów szkół z rodzicami, dyrektorzy  
szkół byli zobligowani do przekazania do MCO pism z danymi o terminie i trybie 
przekazywania rodzicom klas V i VI informacji o zmianach w systemie oświaty oraz 
przewidywanej zmianowości, co uczynili w lutym 2017 r. 

Arkusze organizacyjne szkół były weryfikowane i zatwierdzane przez Dyrektora 
MCO na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy  z 1 września 2016 r. 

Uchwala w sprawie sieci szkół, przed podjęciem przez Radę Miasta została 
zaopiniowana przez ŚKO. 

(akta kontroli str. 462-464, 523-566, 569) 

 

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

 

NIK ocenia pozytywnie współpracę Miasta Tychy z instytucjami przy wprowadzaniu  
zmian w systemie oświaty. 

  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani 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. 

 

 

 

 

                                                      
144 W przypadku dysponowania wolnymi etatami lub godzinami pedagogicznymi. 
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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.  

 

 

Katowice, dnia 14 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

                 Izabela Pilarek 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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 Najwyższa Izba Kontroli 
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