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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miasta Dęblin, Rynek 12, 08-530 Dęblin (dalej: Urząd lub UM) 

 

Beata Siedlecka, Burmistrz Miasta Dęblin (dalej: Burmistrz), od 1 grudnia 2014 r. 

 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie gminy. 

2. Wdrożenie zmian w systemie oświaty na terenie gminy. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 

 

Lata 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) z uwzględnieniem 
zdarzeń z okresu wcześniejszego, mających wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

 

Marek Raczkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/144/2018 z 8 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Miasto Dęblin 
(dalej: Miasto) zadań wynikających z wprowadzenia od 1 września 2017 r. nowego 
ustroju szkolnego. 

Urząd przygotował zmiany w strukturze prowadzonych przez Miasto szkół w sposób 
umożliwiający przyjęcie przez Radę Miasta Dęblin właściwych uchwał 
w obowiązującym trybie i w wymaganym terminie. Dokonano analizy warunków 
lokalowych i kadrowych oraz wyposażenia prowadzonych szkół i na podstawie tej 
analizy podjęto działania, w wyniku których warunki kształcenia uczniów szkół 
podstawowych oraz klas wygaszanych gimnazjów nie uległy pogorszeniu. Urząd 
aktywnie współpracował z dyrektorami szkół i Radą Miasta przy wprowadzaniu 
zmian w systemie oświaty. 

 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa 
na terenie Miasta 

1.1. W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 Miasto Dęblin prowadziło 
13 szkół i placówek oświatowych, które funkcjonowały w następujących jednostkach 
organizacyjnych: Zespół Szkół Ogólnokształcących (Szkoła Podstawowa4 nr 5 
z oddziałami przedszkolnymi5, Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcące6); Zespół 
Szkół nr 3 (SP nr 3 z o.p., Gimnazjum nr 3); Zespół Szkół nr 4 (SP nr 4 z o.p., 
Gimnazjum nr 2); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy7 (SP Specjalna, 
Gimnazjum Specjalne); SP nr 2 z o.p.; Miejskie Przedszkola (nr 1, 3, 4). 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Miasto Dęblin prowadziło dziewięć szkół 
i placówek oświatowych w następujących jednostkach organizacyjnych: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących (LO oraz SP nr 5 z o.p. i klasami gimnazjalnymi); SP nr 3 
oraz SP nr 4 z o.p. i klasami gimnazjalnymi; SP nr 2 z o.p., SOSW (SP Specjalna 
z klasami gimnazjalnymi); Miejskie Przedszkola (nr 1, 3, 4).  

W roku szkolnym 2018/2019: 

− w przedszkolach miejskich zorganizowano 17 oddziałów, do których uczęszczało 
398 wychowanków; 

− w prowadzonych przez Miasto szkołach były łącznie 83 oddziały szkolne, w tym 
10 specjalnych, do których uczęszczało 1 469 uczniów, w tym 64 uczniów 
w oddziałach szkoły specjalnej oraz pięć oddziałów przedszkolnych dla 87 
wychowanków; 

− Miasto nie prowadziło innych placówek oświatowych; 

− przewidziano dotowanie, od stycznia 2019 r., Niepublicznego Przedszkola 
Integracyjnego „Miś Uszatek”, wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej 
na dzień 30 września 2018 r.; 

− obsługa administracyjno-finansowa miejskich placówek oświatowych realizowana 
była w poszczególnych szkołach i przedszkolach. 

 (akta kontroli str. 4-193) 

1.2. Rada Miasta Dęblin (dalej: Rada) podjęła uchwałę nr XXXIX/218/2017 z dnia 
28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe8 (dalej: uchwała Rady z dnia 28 lutego 2017 r.). Uchwała została 
podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym9 oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe10 i zawierała: 

                                                      
3  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. 
4  Dalej: SP. 
5  Dalej: o.p. 
6  Dalej: LO. 
7  Dalej: SOSW. 
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.  
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. 
10  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. 
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− plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, a także 
granice ich obwodów, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

− plan sieci prowadzonych przez Miasto w szkołach podstawowych klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów, a także granice ich obwodów, 
na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; 

− projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto, a także granice ich obwodów od 1 września 2019 r.; 

− zmianę sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. 

(akta kontroli str. 194-198) 

Burmistrz, pismem z 1 marca 2017 r., zwróciła się do Kuratorium Oświaty 
w Lublinie11 o wydanie opinii dotyczącej uchwały Rady z dnia 28 lutego 2017 r., 
załączając do pisma: aktualną sieć szkół podstawowych i gimnazjów przed 
planowaną zmianą ustroju szkolnego; informację o warunkach zapewnienia 
dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego po planowanej 
zmianie na lata szkolne 2017/2018 oraz 2018/2019; informację o warunkach 
zapewnienia dzieciom możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. W ww. piśmie poinformowano, że, w związku z wprowadzeniem 
nowego ustroju szkolnego, sieć szkół na terenie Miasta nie ulegnie zmianie. 

Lubelski Kurator Oświaty (dalej: LKO), w obowiązującym terminie, pozytywnie 
zaopiniował plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
oraz granice ich obwodów, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., 
określone w uchwale Rady z 28 lutego 2017 r. Według LKO, plan ten był zgodny 
z prawem i zapewniał możliwość realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta.  

Wydając pozytywną opinię, LKO wniósł do planu sieci zastrzeżenia formalne, 
dotyczące dotychczasowych publicznych gimnazjów i ich klas12. 

Burmistrz zwróciła się ponadto z prośbą o wydanie opinii w sprawie uchwały Rady 
z 28 lutego 2017 r. do następujących związków zawodowych: NSZZ „Solidarność” 
Region Środkowo-Wschodni; Rady OPZZ Województwa Lubelskiego; Zarządu 
Głównego Forum Związków Zawodowych w Warszawie, informując, że w związku 
z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego sieć szkół na terenie Miasta 
nie ulegnie zmianie.  NSZZ „Solidarność” oraz Rada OPZZ w obowiązującym 
terminie pozytywnie zaopiniowały uchwałę, natomiast Zarząd Główny Forum 
Związków Zawodowych nie odpowiedział na pismo Urzędu. 

Rada, po uzyskaniu pozytywnych opinii LKO oraz związków zawodowych 
i uwzględnieniu zmian, dotyczących dotychczasowych publicznych gimnazjów i ich 
klas, podjęła uchwałę nr XLI/235/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 199-228) 

Rada, uchwałami nr 283, 284, 285, 286, 287 z dnia 30 listopada 2017 r., stwierdziła 
przekształcenie pięciu dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych 

                                                      
11  Pismo to wpłynęło do Kuratorium Oświaty 2 marca 2017 r. 
12  Według LKO, w uchwale Rady z 28 lutego 2017 r. nieprawidłowo zamieszczono § 4 i 5, określający plan sieci publicznych 

gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych gimnazjów, gdyż z pozostałych postanowień uchwały oraz art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wynika, że w Mieście Dęblin nie 
będzie prowadzonych publicznych gimnazjów, a jedynie klasy dotychczasowych publicznych gimnazjów. 
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działających na terenie Miasta (w tym szkoły specjalnej) w ośmioletnie szkoły 
podstawowe. Uchwały te stanowiły jednocześnie akty założycielskie 
przekształconych szkół. 

 (akta kontroli str. 229-237) 

1.3. W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta nie funkcjonowały inne szkoły 
publiczne. 

 (akta kontroli str. 401) 

1.4. Niepubliczną placówką oświatową, funkcjonującą na terenie miasta Dęblin 
w okresie objętym kontrolą, było Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Miś 
Uszatek”, wpisane do ewidencji szkół niepublicznych 17 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 238-239) 

1.5. Nie wystąpiły reperkusje społeczne związane ze zmianami ustroju szkolnego, 
dotyczące sposobu wprowadzania zmian na terenie Miasta. Jeden z dyrektorów 
szkół wskazał (w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2017/2018) na następujące aspekty reformy systemu oświaty: utrudnienia 
organizacyjne, będące konsekwencją zmian prawa oświatowego oraz dezorientację 
rodziców. 

Dyrektorzy pozostałych szkół, jak również Burmistrz, we wnioskach zamieszczonych 
w informacjach o stanie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych latach 
szkolnych, nie wskazywali na utrudnienia po wprowadzeniu nowego ustroju 
szkolnego. 

 (akta kontroli str. 4-228, 240-245, 401) 

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

Urząd przygotował zmiany w strukturze szkolnictwa na terenie Miasta w sposób 
umożliwiający przyjęcie przepisów reorganizujących gminną sieć szkół 
w obowiązującym trybie i w wymaganym terminie. 

2. Wdrożenie zmian w miejskiej sieci szkół 

2.1. W latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 we wszystkich szkołach 
prowadzonych przez Miasto liczba oddziałów była mniejsza od liczby sal lekcyjnych. 
Relacja liczby oddziałów do liczby sal, wynosiła od 66,7% do 85,7%. W roku 
szkolnym 2018/2019 w czterech szkołach liczba oddziałów stanowiła od 66,7% do 
71,4% liczby sal lekcyjnych, natomiast w jednej szkole (dawna szkoła podstawowa 
sześcioletnia przekształcona w szkołę ośmioletnią) wskaźnik ten wynosił 100%.  

 (akta kontroli str. 275) 

W szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, tj. w Szkołach Podstawowych: nr 3, nr 4 
i nr 5 (funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących) baza dydaktyczna 
i kadrowa była dostosowana do realizacji podstawy programowej przedmiotów, 
przewidzianych do nauczania w siódmych i ósmych klasach, tj. fizyki, chemii, 
biologii, geografii oraz drugiego języka obcego. 

W 6-letniej Szkole Podstawowej nr 2, przekształconej w szkołę 8-letnią, nie było 
wystarczających warunków i właściwej kadry do nauczania ww. przedmiotów, 
w związku z czym UM podjął następujące działania: 

− zapewnił wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie nauczania fizyki, 
chemii, biologii, języka niemieckiego (godziny zajęć realizowali nauczyciele 
z innych szkół podstawowych); w szkole pracował już wcześniej nauczyciel 
posiadający specjalizację w zakresie nauczania geografii; 
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− wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie o kwotę 56,7 tys. zł 
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy, z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji 
podstawy programowej z biologii, geografii, fizyki oraz chemii; w sierpniu 2018 r. 
otrzymano i wykorzystano kwotę 24,3 tys. zł (42,9%), która umożliwiła zakup 
pomocy dydaktycznych do realizacji przedmiotów przyrodniczych; pozostała 
wnioskowana kwota (32,4 tys. zł) dotyczyła zakupu sprzętu szkolnego i pomocy 
dydaktycznych dla pracowni chemicznej; 

− w roku szkolnym 2017/2018 trwały prace remontowe, mające na celu adaptację 
pomieszczenia na pracownię chemiczną wraz z zapleczem; koszt realizacji tych 
robót wyniósł 20 tys. zł. 

(akta kontroli str. 289-302, 402) 

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019, w związku z niedokonywaniem 
zmian w sieci szkół oraz dostateczną liczbą sal do realizacji zajęć szkolnych: 

− wszyscy uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjów mieli zapewnioną 
możliwość nauki w jednym budynku szkolnym; 

− we wszystkich szkołach podstawowych zapewniono odpowiednie rodzaje 
pomieszczeń, w tym sale do kształcenia uczniów na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej (8-letnie szkoły podstawowe powstały wyłącznie 
z dotychczasowych szkół 6-letnich); 

− nie nastąpiły zmiany w sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, zapewniających realizację obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego (w związku z brakiem konieczności 
wygospodarowania większej liczby pomieszczeń dla uczniów szkół, nie 
likwidowano po 1 września 2017 r. oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych). 

 (akta kontroli str. 4-186, 275, 401) 

2.2. Liczba uczniów uprawnionych do dowożenia wyniosła: w roku szkolnym 
2016/2017 - 23; w roku szkolnym 2017/2018 - 24. Przewidywaną liczbę dowożonych 
uczniów w roku szkolnym 2018/2019 określono na 22. Koszty dowozu uczniów 
wyniosły: w roku szkolnym 2016/2017 – 38,9 tys. zł; 2017/2018 – 44,5 tys. zł. 
Wzrost kosztów wynikał z wyboru danego wykonawcy w drodze przetargu i nie 
wiązał się ze zmianą liczby kursów, ich długości i liczby dowożonych uczniów. 
Po 1 września 2017 r. nie nastąpiły zmiany w zakresie dowożenia uczniów, gdyż 
sieć szkół nie uległa zmianie. W okresie objętym kontrolą rodzice nie składali 
wniosków o zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkoły środkami komunikcji 
publicznej. 

(akta kontroli str. 98, 153, 246-274, 401) 

2.3. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 w prowadzonych przez Miasto 
szkołach zatrudnienie: 

− kadry kierowniczej nie uległo zmianie i wynosiło 11 osób (w czterech szkołach 
zatrudniony był dyrektor oraz jeden wicedyrektor, natomiast w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących dyrektor oraz dwóch wicedyrektorów); 

− nauczycieli kształtowało się następująco (według stanu na 30 września danego 
roku): w 2016 r. – 213; w 2017 r. – 221; w 2018 r. – 222; 

− ogółem pracowników administracyjno-obsługowych (w przeliczeniu na etaty) 
wynosiło: w roku szkolnym 2016/2017 - 68,25 (z tego administracyjnych – 17; 
obsługi – 51,25); w roku szkolnym 2017/2018 - 68,75 (z tego administracyjnych 
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– 18,5; obsługi – 50,25); w roku szkolnym 2018/2019 - 71 (z tego 
administracyjnych – 18,5; obsługi – 52,5). 

Zmiany w strukturze zatrudnienia nauczycieli, w związku z reformą ustroju 
szkolnego, przedstawiały się następująco: 

− w roku szkolnym 2016/2017 (na dzień 31 sierpnia 2017 r.): żaden nauczyciel nie 
przeszedł w stan nieczynny; jeden nauczyciel otrzymał zmniejszony wymiar 
zatrudnienia (na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela13); pięciu nauczycieli przeszło na 
emeryturę w 2017 r. (na podstawie art. 88 ust. 1a pkt 1 Karty Nauczyciela); 

− w roku szkolnym 2017/2018 (na dzień 31 sierpnia 2018 r.): jeden nauczyciel 
otrzymał wypowiedzenie, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela 
i przeszedł w stan nieczynny (nauczyciel ten, który nie nabył praw emerytalnych, 
zmienił miejsce zamieszkania i organ prowadzący nie posiadał informacji co do 
dalszych losów zawodowych tej osoby); dwóch nauczycieli przeszło 
na emeryturę w 2018 r. na podstawie art. 88 ust. 1a pkt 1 Karty Nauczyciela. 

Na odprawy, w tym emerytalne, należne zwalnianym nauczycielom poniesiono 
wydatki w kwocie: w 2016 r. – 135,8 tys. zł, z tego 128,2 tys. zł na odprawy 
emerytalne oraz 7,6 tys. zł na odprawę 6-miesięczną z przyczyn organizacyjnych 
placówki; w 2017 r. – 139,1 tys. zł na odprawy emerytalne; w 2018 r. (do 
30 września) – 83,9 tys. zł, przeznaczonej w wysokości 67 tys. zł na odprawy 
emerytalne oraz 16,9 tys. zł na odprawę 6-miesięczną. Nie wystąpiły przesłanki 
skutkujące obowiązkiem wypłacania odpraw pracownikom zatrudnionym 
na stanowiskach administracyjno-obsługowych szkół. 

Burmistrz wyjaśniła, że wzrost zatrudnienia nauczycieli w okresie objętym kontrolą 
był w szczególności efektem skorzystania przez nauczycieli z prawa do urlopu 
zdrowotnego i macierzyńskiego i konieczności zatrudnienia osób na zastępstwo. 
Z prawa do ww. urlopu skorzystało w roku szkolnym: 2016/2017 – dziewięciu 
nauczycieli; 2017/2018 – sześciu; 2018/2019 - pięciu. Z dniem 1 września 2018 r. 
zwiększyła się ponadto liczba oddziałów o trzy, w związku z podziałem trzech 
oddziałów na skutek zwiększenia liczebności uczniów. 

Według stanu na 31 sierpnia 2017 r. trzech nauczycieli uzupełniało etaty w innych 
szkołach lub placówkach, natomiast na dzień 31 sierpnia 2018 r. nauczycieli takich 
było sześciu. Łączenie etatów nauczycieli dotyczyło następujących przedmiotów: 
fizyka, matematyka, sztuka (plastyka, muzyka), język niemiecki i angielski. Etaty 
łączone realizowali również logopedzi. 

(akta kontroli str. 4-185, 377- 400, 403-411, 488) 

2.4. Wydatki budżetowe Miasta na zadania oświatowe (w dziale 801 i 854) wyniosły 
w roku: 2016 – 23 004,2 tys. zł, z tego: bieżące – 22 334,3 tys. zł, majątkowe – 
669,9 tys. zł; 2017 – 23 533,6 tys. zł (wzrost o 2,3% w stosunku do 2016 r.), z tego: 
bieżące – 23 460,8 tys. zł (wzrost o 5%), majątkowe – 72,8 tys. zł (spadek o 89,1%); 
w 201814 – 18 844,7 tys. zł (78,1% planu na 2018 r. wynoszącego 24 127,1 tys. zł), 
z tego: bieżące - 18 834 tys. zł, majątkowe – 10,7 tys. zł. 

Dotacje celowe na zadania oświatowe wyniosły w roku: 2016 – 1 099,7 tys. zł (4,8% 
wydatków), z tego: majątkowe – 189,4 tys. zł, bieżące – 910,3 tys. zł; 2017 – 
905,2 tys. zł (3,8%) - w całości na zadania bieżące; 2018 r. – 705 tys. zł (3,7%) – 
w całości na zadania bieżące. Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone 

                                                      
13  Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm., dalej: Karta Nauczyciela. 
14  W dalszej treści wystąpienia pokontrolnego, gdy będą określane wielkości osiągnięte w 2018  r., oznaczać to będzie 

okres do 30 września tego roku.  
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na sfinansowanie (dofinansowanie) następujących celów: wydatki związane 
z wychowaniem przedszkolnym (w 2016 r. – 616,5 tys. zł, 2017 r. – 472,8 tys. zł; 
w 2018 r. – 351,4 tys. zł); podręczniki i materiały edukacyjne (odpowiednio: 
118,7 tys. zł, 201,4 tys. zł, 157,3 tys. zł); stypendia socjalne (145,3 tys. zł, 
134,3 tys. zł, 93,5 tys. zł); Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (24 tys. zł, 
12 tys. zł, 24 tys. zł); program „Aktywna tablica” (w 2017 r. i 2018 r. po 28 tys. zł); 
program „Erasmus+” (w 2017 r. – 47,8 tys. zł, w 2018 r. – 50,8 tys. zł); wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej (w 2017 r. – 6,7 tys. zł); wyprawki szkolne 
(w 2016 r. – 5,8 tys. zł, w 2017 r. – 2,2 tys. zł). 

Subwencja oświatowa wyniosła w roku: 2016 – 12 670,4 tys. zł (55,1% wydatków); 
2017 – 12 684,7 tys. zł (53,9%); 2018 – 10 679,9 tys. zł (56,7%). 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływów z budżetów innych jednostek 
samorządu terytorialnego, ani z państwowych funduszy celowych na zadania 
bieżące subwencjonowane (bez rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113). 

Jednostkowy roczny koszt kształcenia jednego ucznia15 w szkołach prowadzonych 
przez Miasto wynosił w roku: 2016 – 11,2 tys. zł, 2017 – 12,2 tys. zł, 2018 – 
10,4 tys. zł, natomiast koszt miesięczny odpowiednio: 0,93 tys. zł, 1,02 tys. zł, 
i 1,16 tys. zł. Odnotowano zmniejszanie się liczby uczniów, która wynosiła w roku: 
2016 – 1 612, 2017 – 1 528, 2018 – 1 469. Na zwiększenie kosztu kształcenia 
jednego ucznia w 2017 r. miał wpływ z jednej strony wzrost wydatków bieżących na 
utrzymanie szkół w stosunku do 2016 r. (o 3,8%), jak też zmniejszenie liczby 
uczniów w tym okresie o 5%. Zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach 
prowadzonych przez Miasto stanowiło odczuwalny problem. W dokumencie 
zatytułowanym „Prognoza reformy edukacji w 2017 r. w placówkach oświatowych 
Miasta Dęblin”, opracowanej w listopadzie 2016 r. przez Wydział Oświaty Urzędu, 
określono, że „we wszystkich szkołach prowadzonych przez Miasto Dęblin będzie 
następował spadek liczby uczniów. Zauważalny będzie zwłaszcza po zakończeniu 
edukacji przez ostatnie trzecie klasy gimnazjum. Aby racjonalnie wykorzystywać 
zaplecze szkół i nie dopuścić do wyludnienia którejkolwiek z nich, należy dążyć do 
równomiernego rozłożenia liczby uczniów w poszczególnych placówkach. W roku 
szkolnym 2020/2021 stan liczebności w poszczególnych szkołach kształtowałby się 
na poziomie 300-400 uczniów w każdej z nich”. 

Dodatkowe przychody, otrzymane w okresie objętym kontrolą w związku z reformą 
oświatową, wyniosły 80 tys. zł, z tego: 55,7 tys. zł na odprawy dla nauczycieli oraz 
24,3 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w jednej ze szkół 
podstawowych. Dodatkowe wydatki poniesione w związku z reformą systemu 
oświaty wyniosły 299,7 tys. zł, z tego: 223,0 tys. zł na odprawy dla zwalnianych 
nauczycieli (nie było odpraw wynikających z naturalnych odejść na emeryturę) oraz 
76,7 tys. zł na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i dostosowanie budynku. 
Dodatkowe przychody stanowiły 26,7% dodatkowych wydatków poniesionych 
w związku ze zmianami organizacyjnym w szkołach. Bilans finansowy zmian 
organizacyjnych związanych z reformą oświatową wyniósł - 219,7 tys. zł.  

Wnioski UM z 2018 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na kwotę 83,9 tys. zł (na odprawy) oraz 32,4 tys. zł 
(dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne) złożono 
odpowiednio 13 września oraz 26 września, w związku z czym kwota 
dofinansowania w 2018 r. mogła ulec zwiększeniu o 116,3 tys. zł. 

(akta kontroli str. 412-486) 

                                                      
15  Średnie roczne wydatki bieżące na jednego ucznia. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Urząd, wdrażając zmiany w miejskiej sieci szkół, dokonał analizy warunków 
lokalowych i kadrowych oraz wyposażenia prowadzonych szkół. Na podstawie 
tej analizy podjęto działania, w wyniku których warunki lokalowe i organizacyjne 
kształcenia uczniów w szkołach podstawowych nie uległy pogorszeniu. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty 

3.1. UM współpracował z Radą Miasta, organem nadzoru pedagogicznego, 
związkami zawodowymi i szkołami w zakresie tworzenia optymalnych warunków 
do realizowanych zadań związanych z wdrażaniem reformy oświatowej 
oraz na bieżąco informował dyrektorów szkół o wprowadzanych zmianach. Efektem 
tych działań było uzyskanie pozytywnych opinii LKO oraz związków zawodowych 
dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do nowego ustroju 
szkolnego.  

Burmistrz wyjaśniła, że nie było protestów społecznych związanych z wdrażaniem 
reformy oświatowej. Było to efektem braku zmian w planowanej sieci szkół – 
nie likwidowano szkół i nie zmieniano ich obwodów. 

(akta kontroli str. 194-237, 401) 

3.2. Spotkania z dyrektorami szkół, w związku z zaplanowaną reformą systemu 
oświaty oraz zmianami dotyczącymi funkcjonowania dęblińskich placówek 
oświatowych od 2017 r., Burmistrz zorganizowała m.in. w dniu: 

− 1 lutego 2016 r. — spotkanie, w którym udział wzięli: Burmistrz, pracownicy 
Urzędu, w tym naczelnik Wydziału Oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych, 
poświęcone było głównie zmianom w ustawie o systemie oświaty oraz rekrutacji 
do szkół i placówek oświatowych; 

− 14 grudnia 2016 r. — spotkanie z udziałem członków Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej, dyrektorów szkół oraz pracowników UM, którego celem było 
wypracowanie wspólnych wniosków, a także rozwiązań koniecznych 
dla prawidłowego działania podległych placówek; 

− 27 kwietnia 2017 r. — spotkanie zorganizowano celem poinformowania 
o sposobie wypełniania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 oraz 
o zasadach rekrutacji do przedszkoli. 

Ponadto w dniu 20 grudnia 2016 r. dyrektorzy szkół i nauczyciele wzięli udział 
w spotkaniu z LKO, poświęconemu zmianom w systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 276-288, 401) 

3.3. UM współpracował z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie reformy 
oświatowej, w szczególności ze szkołami oraz LKO, czego wymiernym efektem było 
m.in. terminowe zatwierdzanie szkołom arkuszy organizacyjnych, po uzyskaniu 
(w obowiązujących terminach) opinii LKO. 

(akta kontroli str. 303-376) 

3.4. Przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty Urząd współpracował ponadto 
m.in. ze Starostą Ryckim – w ramach współdziałania przy prowadzeniu przez Miasto 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Liceum Ogólnokształcącego, 
tj. zadań przejętych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Ryckim. 

(akta kontroli str. 186, 234-237) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Urząd aktywnie współpracował z dyrektorami szkół i Radą Miasta 
przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 

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 Lublinie. 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. 

 

Lublin,    28    grudnia  2018 r. 

 

Kontroler 
Marek Raczkowski 

p.o. Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Specjalista kontroli państwowej 
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 ........................................................ 

(―) 

........................................................ 
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