
 
 

 
 

 
 
LLU.410.021.05.2018 
 
 
 
 Pan Wiesław Kociuba 
 Wójt Gminy Chełm 
 ul. Gminna 18 
 22-100 Chełm Pokrówka 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 
Kontrola nr P/18/027 „Zmiany w systemie oświaty” 
 
 
 
 
 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy Chełm (dalej: Urząd),  
ul. Gminna 18, 22-100 Chełm Pokrówka. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Kociuba, Wójt Gminy Chełm od 1999 r. (dalej: Wójt). 

(akta kontroli str. 145) 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

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. 

Okres objęty kontrolą Lata 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) oraz okres 
wcześniejszy, jeżeli miał wpływ na kontrolowaną działalność. 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Katarzyna Zglińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/153/2018 z 18 października 2018 r. 

2. Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/152/2018 z 18 października 2018 r. 

 (akta kontroli str. 2-3) 
 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę Chełm zadań 
wynikających z wprowadzenia, z dniem 1 września 2017 r., nowego ustroju 
szkolnego. 

Urząd przygotował zmiany w strukturze prowadzonych przez Gminę szkół w sposób 
umożliwiający przyjęcie przez Radę Gminy Chełm właściwych uchwał 
w obowiązującym trybie i w wymaganym terminie. W wyniku wprowadzonych zmian, 
sześć gimnazjów publicznych funkcjonujących wcześniej, razem z sześcioletnimi 
szkołami podstawowymi, w zespołach szkół, zostało włączonych do ośmioletnich 
szkół podstawowych. Uczniowie kontynuowali naukę w budynkach, w których 
mieściły się uprzednio zespoły szkół, a warunki lokalowe nie uległy pogorszeniu. 
Urząd aktywnie współpracował z dyrektorami szkół, Radą Gminy oraz instytucjami 
odpowiedzialnymi za wprowadzenie reformy dotyczącej zmian w systemie oświaty. 

Mimo że warunki lokalowe kształcenia uczniów w ośmioletnich szkołach 
podstawowych, po ich przekształceniu, nie pogorszyły się, to szkoły te nie były 
dostatecznie przygotowane do realizacji zajęć. W jednej, spośród prowadzonych 
sześciu szkół, nie zapewniono odrębnego pomieszczenia na świetlicę. W pięciu 
szkołach brak było pracowni chemicznych, fizycznych, geograficznych. W sześciu 

                                                      
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. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

brakowało pracowni biologicznych oraz do nauki drugiego języka. Zajęcia 
pozalekcyjne realizowane były w szkołach w bardzo ograniczonym zakresie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa 
na terenie gminy 

1.1. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Chełm (Gmina) była organem 
prowadzącym dla  sześciu ośmioletnich szkół podstawowych, w których 
zorganizowano: 61 oddziałów szkoły podstawowej (1 156 uczniów), 11 oddziałów 
przedszkolnych (216 wychowanków) oraz siedem oddziałów gimnazjalnych (klasy 
III ― 143 uczniów). Łącznie w ww. szkołach funkcjonowało 79 oddziałów i uczyło się 
1 515 uczniów/ wychowanków. 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina prowadziła sześć zespołów szkół, w których 
zorganizowano łącznie 78 oddziałów (1 469 uczniów/wychowanków). W skład 
zespołów szkół wchodziło:  

—  sześć sześcioletnich szkół podstawowych4, w tym: 46 oddziałów szkoły 
podstawowej (820 uczniów) i 10 oddziałów przedszkolnych (191 wychowanków),  

—  sześć gimnazjów, w których funkcjonowały 22 oddziały (klasy I do III — 458 
uczniów).  

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina prowadziła sześć ośmioletnich szkół 
podstawowych (łącznie 77 oddziałów i 1 473 uczniów/wychowanków), w tym: 53 
oddziały szkoły podstawowej (969 uczniów), 10 oddziałów przedszkolnych 
(214 wychowanków), 14 oddziałów gimnazjalnych (klasy II do III – 290 uczniów).  

W odniesieniu do roku szkolnego 2016/2017, w wyniku wprowadzenia reformy 
systemu szkolnego (z dniem 1 września 2017 r.), zmieniła się organizacja szkół 
(zespoły szkół przekształcono w samodzielne ośmioletnie szkoły podstawowe) 
i zmniejszyła się liczba prowadzonych szkół (zakończyło działalność sześć 
gimnazjów). W roku szkolnym 2018/2019, w stosunku do 2016/2017, w szkołach 
prowadzonych przez Gminę zwiększyła się liczba oddziałów klasowych (o jeden) 
oraz liczba uczniów (o 46). 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie udzielała dotacji szkołom/placówkom 
oświatowym. 

Obsługa finansowo-księgowa, administracyjna i organizacyjna szkół była 
realizowana przez Biuro Obsługi Szkół Gminy Chełm, powołane uchwałą Rady 
Gminy Chełm (dalej: Rada Gminy) w 1995 r.5.  

(akta kontroli str. 43-57, 144) 

1.2. Uchwałą nr XXV/232/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

                                                      
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  W Strupinie Dużym, Okszowie, Stawie, Stołpiu, Uhrze i Żółtańcach.   
5  Uchwała nr XXXIII/319/2017 z 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

i nadania jej statutu oraz uchwała nr XXXIII/320/2017 Rady Gminy Chełm z 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełm.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę — Prawo oświatowe6, Rada Gminy określiła: plan sieci publicznych szkół 
podstawowych, w tym granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2019 r.; plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów 
w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.; projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych i granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. Określony został 
termin rozpoczęcia działalności szkół (1 września 2017 r.), rok szkolny, w którym 
rozpocznie się kształcenie w klasie pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej 
(1 września 2017 r.) oraz dzień zakończenia działalności dotychczasowych 
gimnazjów (31 sierpnia 2017 r.). Urząd przekazał projekt tej uchwały do 
zaopiniowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty 27 lutego 2017 r.  

Po uzyskaniu przez Urząd (2 marca 2017 r.) pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora 
Oświaty7 oraz pozytywnej opinii związków zawodowych8 (w okresie od 27 lutego do 
28 marca 2017 r.), Rada Gminy w dniu 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę 
nr XXVI/249/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. W wyniku wprowadzonych zmian, sześć gimnazjów 
publicznych (funkcjonujących dotychczas, razem z sześcioletnimi szkołami 
podstawowymi, w zespołach szkół) zostało zlikwidowanych, a pozostałe po nich 
oddziały gimnazjalne zostały włączone w strukturę ośmioletnich szkół 
podstawowych. Obwody szkół podstawowych i funkcjonujących przy nich oddziałów 
gimnazjalnych nie uległy zmianie. 

 (akta kontroli str. 10-41) 

1.3. Na terenie gminy Chełm, w okresie objętym kontrolą, nie funkcjonowały szkoły 
publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego, których założenie wymagało udzielenia zezwolenia Wójta Gminy 
Chełm. 

(akta kontroli str. 63, 144) 

1.4. W okresie objętym kontrolą nie funkcjonowały szkoły niepubliczne, których 
założenie wymagało wpisu do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Chełm. 

(akta kontroli str. 63, 144) 

1.5. Z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chełm w roku 
szkolnym 2016/2017 wynika, że nie wprowadzono zmian lokalizacyjnych 
i organizacyjnych9 związanych z wprowadzaną reformą oświaty.  

Do Urzędu Gminy Chełm nie wpłynęły skargi ani wnioski związane ze  zmianami 
w strukturze szkolnictwa. Potrzeby mieszkańców w zakresie organizacji i lokalizacji 
szkół były zapewniane w ramach tych samych budynków szkolnych i organizacji 
dowożenia uczniów.  

Związki zawodowe, opiniując pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
zwracały uwagę na kwestię przeprowadzenia zmian bez konieczności likwidacji 

                                                      
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. 
7  Opinia znak DCh.545.22.2017.KS z dnia 2 marca 2017 r. 
8  Rada Oddziału Chełm Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność”, Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Chełmie, Rada OPZZ województwa lubelskiego. 

9  Dyrektorzy dotychczasowych zespołów szkół stali się dyrektorami szkół podstawowych. Budynki, w których mieściły się 
zespoły szkół, stały się budynkami szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. 
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miejsc pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych10 oraz wyrażały 
swoje negatywne stanowisko w stosunku do reformy oświaty11.  

Jak wyjaśnił Zastępca Wójta Gminy Chełm (dalej: Zastępca Wójta), nie było 
żadnych zastrzeżeń związanych z wprowadzonymi zmianami ustroju szkolnego 
ze strony rodziców, nauczycieli czy uczniów szkół. 

 (akta kontroli str. 22-30, 42, 97-115,121-129) 

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

Gmina Chełm w obowiązującym trybie i terminie przyjęła przepisy reorganizujące 
sieć szkół, a przyjęty sposób reorganizacji nie spowodował pogorszenia warunków 
organizacyjnych i lokalowych prowadzonych szkół. Uczniowie ośmioletnich szkół 
podstawowych kontynuowali naukę w budynkach, w których mieściły się uprzednio 
zespoły szkół (gimnazjum i sześcioletnia szkoła podstawowa). 

 

2. Wdrożenie zmian w gminnej sieci szkół 

2.1. Warunki lokalowe kształcenia uczniów od roku szkolnego 2017/2018 
w ośmioletnich szkołach podstawowych nie uległy zmianie w porównaniu 
do warunków w sześcioletnich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.  

Relacja liczby oddziałów szkolnych do liczby sal lekcyjnych12 wynosiła od 101,3% 
w roku szkolnym 2016/2017 i 100% w roku szkolnym 2017/2018 do 102,6% w roku 
szkolnym 2018/2019. Uczniowie odbywali naukę w ramach systemu 
jednozmianowego, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Żółtańcach, gdzie dzieci 
w całym badanym okresie uczyły się w systemie dwuzmianowym (niepełnym), 
tj. pierwsza zmiana rozpoczynała naukę o godzinie 7.30, druga o godzinie 11.00. 

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019:  

—  uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych przy szkołach 
podstawowych kontynuowali naukę w tych samych budynkach szkolnych; 
w szkołach znajdowały się odpowiednie rodzaje pomieszczeń do kształcenia 
uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej; 

— w szkołach przeprowadzane były kontrole obiektów pod kątem m.in. 
dostosowania infrastruktury do norm bezpieczeństwa i higieny, wyposażenia 
pracowni w pomoce dydaktyczne, stanu mebli i pomieszczeń; 

— zapewniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną13 w zakresie nauczania fizyki, 
chemii, biologii, geografii, drugiego języka (niemieckiego, rosyjskiego); 

— pięć14 z sześciu szkół posiadało gabinety profilaktyki zdrowotnej i zapewniało 
opiekę pielęgniarską; w 2017 r.15 szkoły te uzyskały dotację na wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w łącznej kwocie 33,4 tys. zł; Szkoła 
Podstawowa w Okszowie korzystała z gabinetu i opieki pielęgniarskiej 

                                                      
10  Rada Oddziału Chełm Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”. 
11  Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Chełmie, Rada OPZZ województwa lubelskiego. 
12  Liczba sal lekcyjnych w latach 2016-2018 wynosiła niezmiennie: 77 (wraz z salami dla oddziałów przedszkolnych 

umiejscowionych w szkołach podstawowych, w poszczególnych latach w liczbie: 10, 10, 11).  
13  Studia magisterskie kierunkowe lub podyplomowe kierunkowe. 
14  W Strupinie Dużym, Stołpiu, Stawie, Uhrze i Żółtańcach. 
15  Umowa w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na zadanie własne przez Wojewodę 

Lubelskiego nr 999 z 19 grudnia 2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie na podstawie umowy 
użyczenia16 (w budynku tym odbywała się również część zajęć lekcyjnych);  

— w Szkole Podstawowej w Stawie17 nie zapewniono odrębnego pomieszczenia 
na świetlicę; zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta zajęcia świetlicowe 
odbywały się w sali lekcyjnej w wymiarze 16/26 etatu i były prowadzone przez 
dwóch nauczycieli; w roku szkolnym 2019/2020, po zakończeniu kształcenia 
uczniów III klasy gimnazjalnej, planowana jest adaptacja sali lekcyjnej 
na świetlicę szkolną; 

— szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę nie posiadały pracowni: fizycznej, 
chemicznej, biologicznej, geograficznej oraz do nauki drugiego języka obcego, 
z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Okszowie, która posiadała pracownię 
fizyczną, chemiczną i geograficzną; Wójt wyjaśnił, że brak pracowni wynikał stąd, 
że nauka tych przedmiotów odbywała się w klasach jednooddziałowych 
(z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Żółtańcach), w związku z czym urządzenie 
pracowni byłoby nieadekwatne do ich wykorzystania, ze względu na znikomą 
liczbę godzin nauczanych tam przedmiotów; w szkołach znajdowały się 
klasopracownie wyposażone w podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
w stosunku do Szkoły Podstawowej w Żółtańcach miały zostać podjęte działania 
w kierunku utworzenia pracowni; w stosunku do pozostałych szkół planowane 
było pozyskanie wsparcia zewnętrznego na ten cel; 

— w roku szkolnym 2017/2018 zatwierdzono do realizacji w szkołach 
prowadzonych przez Gminę 90 godzin tygodniowo zajęć dodatkowych, w tym: 
38 (Szkoła Podstawowa w Uhrze), 21,5 (Szkoła Podstawowa w Okszowie), 
11,5 (Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym, 9 (Szkoła Podstawowa w Stołpiu), 
6 (Szkoła Podstawowa w Żółtańcach), 4 (Szkoła Podstawowa w Stawie); zajęcia 
dotyczyły m.in.: zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych z języka 
polskiego, matematyki, chemii i fizyki, koła zespołu wokalnego i tańca ludowego, 
koła języka rosyjskiego i niemieckiego, koła plastycznego oraz zajęć rekreacyjno-
sportowych; 

— zatwierdzona na rok szkolny 2018/2019 liczba planowanych godzin zajęć 
dodatkowych nieznacznie spadła i wyniosła 85,5, w tym: 37 (Szkoła Podstawowa 
w Uhrze), 13,5 (Szkoła Podstawowa w Okszowie), 11 (Szkoła Podstawowa 
w Strupinie Dużym, 14 (Szkoła Podstawowa w Stołpiu), 4 (Szkoła Podstawowa 
w Żółtańcach), 6 (Szkoła Podstawowa w Stawie); zgodnie z wyjaśnieniem 
Zastępcy Wójta szkoły realizowały ramowe plany nauczania, a liczby godzin 
dodatkowych przekładały się na etaty nauczycielskie w wymiarze 4,5 etatu; 
według wyjaśnienia Zastępcy Wójta, przy niedoszacowanej subwencji 
oświatowej stanowiło to wymierne i dodatkowe koszty, niemniej jednak 
w przypadku potrzeb edukacyjnych sygnalizowanych przez rodziców, nauczycieli 
i dyrektorów szkół, miały one być zwiększane; 

— sieć oddziałów przedszkolnych (z tzw. oddziałami „zerowymi”) w szkołach 
podstawowych po 1 września 2017 r. nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 
10 oddziałów; w roku 2018 (od 1 września) wzrosła do 11 oddziałów. 

(akta kontroli str. 46-61, 130-141, 150-262, 269-270) 

2.2. Gmina realizowała obowiązek zapewnienia uprawnionym uczniom bezpłatnego 
dowożenia do wszystkich szkół: autobusem szkolnym (Autosan) do dwóch szkół 
(w Żółtańcach i Strupinie Dużym), komunikacją publiczną PKS do pozostałych 

                                                      
16  Umowa nr 01/2016 z 1 sierpnia 2016 r. 
17  W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczyła 10 oddziałów i 147 uczniów/wychowanków. 
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czterech szkół (w Stołpiu, Stawie, Okszowie i Uhrze) oraz częściowo do szkoły 
w Żółtańcach.  

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w latach szkolnych 
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 uprawnionych do dowożenia było odpowiednio 
671, 573 i 652 uczniów, a dowożonych: 728, 573 i 652 uczniów. 

Dowożonych faktycznie było w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 
odpowiednio 728, 767 i 749 uczniów (w tym za pośrednictwem PKS odpowiednio: 
585, 562 i 553). Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta, wykazana w SIO 
mniejsza, niż faktyczna, liczba uczniów dowożonych w SIO w latach 2017/2018 
i 2018/2019 wynikała z wykazania przez szkoły w SIO w wierszu „dowożeni” jedynie 
liczby uczniów uprawnionych.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta, dowożono więcej dzieci niż kwalifikowało 
się na podstawie obowiązujących przepisów oświatowych18, w szczególności 
do Szkoły Podstawowej w Stołpiu oraz do Szkoły Podstawowej w Żółtańcach. 
Związane było to z usytuowaniem szkół przy drogach o dużym natężeniu ruchu 
(m.in. trasa Lublin-Chełm).  

W roku 2016 na finansowanie dowożenia uczniów wydatkowano 557,5 tys. zł19. 
W roku 2017 wydatki Gminy, po zmianach w sieci szkół, wzrosły o 36,6 tys. zł 
i wyniosły 594,1 tys. zł20, a w 2018 r. wzrosły (w stosunku do roku 2016) 
o 42,2 tys. zł. i wynosiły 599,7 tys. zł (wykonanie do 30 września 2018 r. wyniosło 
363 tys. zł). Kwoty dotyczyły wydatków bieżących, a ich wzrost był związany 
zgodnie z wyjaśnieniem Wójta, z częstymi naprawami autobusu szkolnego, 
wymianą ogumienia, wzrostem cen paliw oraz nieznacznym wzrostem cen biletów 
miesięcznych. Pośrednio był również związany z wprowadzeniem zmian 
systemowych w oświacie, m.in. ze wzrostem liczby uczniów dowożonych, w związku 
z ich pozostaniem w szkole gminnej21. 

W związku z utrzymaniem dotychczasowej struktury budynków szkolnych, 
organizacja dowożenia uczniów do szkół, po 1 września 2017 r., nie uległa zmianie. 

(akta kontroli str. 58-60, 146-147, 265-268) 

2.3. W szkołach prowadzonych przez Gminę w latach szkolnych 
2016/2017―2018/2019: 

— zatrudnienie kadry kierowniczej pozostało bez zmian; sześciu dyrektorów i trzech 
wicedyrektorów zespołów szkół zostało dyrektorami i wicedyrektorami 
ośmioletnich szkół podstawowych; 

— zatrudnienie nauczycieli (ustalone na dzień 30 września) ogółem pozostawało 
na zbliżonym poziomie: w roku szkolnym 2016/2017 wynosiło – 154, 
w 2017/2018 – 155, w 2018/2019 – 156; 

— zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę ogółem w 2018 r. wzrosło: w 2016 r. 
wynosiło 55, w 2017 r. – 51, w 2018 r. – 56; 

— nie nastąpiły zwolnienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami 
związane z reorganizacją gminnej sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

                                                      
18  W roku szkolnym 2016/2017 — art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018  poz. 

1457, ze zm.); w latach szkolnych  2017/2018 i 2018/2019 — art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

19  Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S plan wynosił 558 tys. zł. 
20  Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S plan wynosił 594,1 tys. zł. 
21  Przed reformą część uczniów, po ukończeniu szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę, uczęszczała do gimnazjów 

w mieście Chełm. Po likwidacji gimnazjów uczniowie ci wybrali kontynuację nauki w tych samych szkołach 
podstawowych. 
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od 1 września 2017 r.; wystąpiły jednostkowe przejścia na emeryturę 
lub świadczenie kompensacyjne: w 2016 r. – dwie osoby22, w 2017 r. – cztery 
osoby23, w 2018 r. – cztery osoby24;  

— w gminie, łączenie przez nauczycieli etatu w kilku szkołach miało niewielką 
skalę25; w 2016 r. i 2017 r. dotyczyło to jednej osoby, w 2018 r. — sześciu; 
łączenie etatów dotyczyło przedmiotów: edukacji dla bezpieczeństwa, fizyki, 
przyrody, geografii, religii, języka rosyjskiego oraz chemii; 

— na odprawy emerytalne wydatkowano: w 2016 r. – 12,5 tys. zł, w 2017 r. – 
24,1 tys. zł, w 2018 r. – 19,7 tys. zł; na odprawy z tytułu świadczeń 
kompensacyjnych wydatkowano: w 2016 r. – 11,3 tys. zł, w 2017 r. – 22,7 tys. zł, 
w 2018 r. – 23,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 58-59, 93-96, 121-129,148-149, 263) 

2.4. Wydatki budżetowe Gminy na zadania oświatowe wyniosły: w roku 2016 – 
14 134,8 tys. zł, w tym bieżące – 14 109,3 tys. zł i majątkowe – 25,5 tys. zł; w roku 
2017 – wydatki bieżące 14 321,2 tys. zł (wzrost o 1,32% wydatków ogółem i 1,5% 
wydatków bieżących); w 2018 r. (do 30 września) – 10 594,5 tys. zł26 (76,4% planu), 
w tym bieżące – 10 586,4 tys. zł i majątkowe – 8,1 tys. zł. 

Dotacje celowe na zadania oświatowe27 wyniosły w latach 2016-2018 
(do 30 września): 407,2 tys. zł, 529,4 tys. zł, 539,9 tys. zł28. 

Subwencja oświatowa w latach 2016-2018 (do 30 września) wyniosła: 
10 616,9 tys. zł (75,1% wydatków), 10 809,7 tys. zł (75,5% wydatków), 
9 318,6 tys. zł (67,1% planu wydatków). 

Zgodnie z danymi SIO, liczba uczniów, którzy powinni zostać objęci subwencją 
oświatową, wyniosła: 1 278 (2016/2017), 1 259 (2017/2018), 1 299 (2018/2019). 
W październiku 2018 r. Gmina Chełm, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów 
w roku szkolnym 2018/2019, wystąpiła o zwiększenie części oświatowej subwencji 
ogólnej o 113 472,39 zł. 

W latach 2016-2018 średni jednostkowy koszt kształcenia jednego ucznia 
w szkołach prowadzonych przez Gminę wyniósł: 10,1 tys. zł, 10,4 tys. zł i 9,5 tys. zł, 
w tym z subwencji oświatowej: 5,3 tys. zł, 5,3 tys. zł, 5,4 tys. zł. Na zwiększenie 
kosztów kształcenia jednego ucznia wpływ miał m.in. wzrost kosztów bieżących 
(cen paliwa, płac, bieżących napraw). 

Wpływy na zadania bieżące subwencjonowane z państwowych funduszy celowych 
(bez rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) w latach 2017-2018 (do końca 
września) wyniosły: 37,8 tys. zł, 31,6 tys. zł. Nie odnotowano wpływów z budżetów 

                                                      
22  Jeden nauczyciel – emerytura, jeden nauczyciel – świadczenie kompensacyjne. 
23  Jeden nauczyciel – emerytura, dwóch nauczycieli – świadczenia kompensacyjne, jeden pracownik obsługi – emerytura. 
24  Dwóch nauczycieli – świadczenia kompensacyjne, dwóch pracowników obsługi – emerytura.  
25  W 2016 r. jedna osoba uczyła na 18/18 etatu – wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, w drugiej szkole 

na 3/18 etatu – edukacji dla bezpieczeństwa. W roku 2017 jedna osoba uczyła na 13/18 etatu – fizyki i matematyki, 
w drugiej szkole na 4/18 etatu – fizyki.  
W roku 2018 jedna osoba uczyła na 13/18 etatu – przyrody, geografii i edukacji wczesnoszkolnej, w drugiej szkole 
na 11/18 etatu – przyrody i geografii. Druga osoba uczyła w dwóch szkołach na 12/18 i 5/18 etatu – religii. Trzecia osoba 
uczyła na 18/18 etatu – języka polskiego i rosyjskiego, w drugiej szkole – języka rosyjskiego. Czwarta osoba uczyła 
na 18/18 etatu – fizyki, fizyki z astronomią, biologii i matematyki, w drugiej szkole na 5,5/18 etatu – fizyki. Piąta osoba 
uczyła na 18/18 etatu – wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, w drugiej szkole na 1/18 etatu – edukacji 
dla bezpieczeństwa. Szósta osoba uczyła na 5/18 etatu – chemii, w drugiej szkole na 10/18 etatu – biologii, w trzeciej 
szkole na 5,5/18 etatu – chemii. 

26  Zgodnie z planem – 13 879,8 tys. zł, w tym bieżące – 13 869,8 tys. zł, majątkowe – 10 tys. zł. 
27  W tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacja na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, wyprawka szkolna (tylko w 2016 r.), aktywna tablica (tylko 
w 2017 r.), wyposażenie gabinetów (tylko w 2017 r.), wychowanie przedszkolne, projekt RPO WL i Erasmus+ od 2017 r. 

28  Wpływy z dotacji celowych – plan na 2018 r. – 921,1 tys. zł. 
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innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące subwencjonowane 
(bez rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113). 

Dodatkowe przychody otrzymane w 2017 r., w związku z reformą oświaty, wyniosły 
315,1 tys. zł w stosunku do roku 2016, w tym z subwencji oświatowej – 192,8 tys. zł, 
głównie na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne. Dodatkowe 
wydatki, poniesione w związku z reformą systemu oświaty, wyniosły 345,3 tys. zł, 
w tym: na utrzymanie szkół – 186,4 tys. zł, na dowożenie uczniów do szkoły – 
36,6 tys. zł, wyposażenie i dostosowanie budynków – 122,3 tys. zł. Bilans finansowy 
wprowadzonych zmian organizacyjnych, związanych z reformą oświaty, wyniósł 
30,2 tys. zł29 (wydatki).  

Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta, poziom wydatków z budżetu Gminy 
na zadania oświatowe nie uległ zmianie. Natomiast subwencja oświatowa i dotacja 
celowa z budżetu państwa nie zaspokajała potrzeb w tym zakresie, w związku 
z czym Gmina rokrocznie przeznaczała znaczne kwoty z dochodów własnych. 
Dodatkowe zakupy dotyczyły m.in. drobnych pomocy dydaktycznych i lektur 
z budżetów szkół podstawowych. Nie było zwolnień nauczycieli związanych 
z reformą oświaty. 

 (akta kontroli str. 42, 58-59, 63, 88-92, 264) 

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

Mimo że warunki lokalowe kształcenia uczniów w ośmioletnich szkołach 
podstawowych, po ich przekształceniu, nie pogorszyły się, to szkoły te nie były 
wystarczająco przystosowane do realizacji zajęć w zakresie opieki (w jednej 
ze szkół nie zapewniono odrębnego pomieszczenia na świetlicę) i kształcenia 
(w  pięciu szkołach brak było pracowni chemicznych, fizycznych, geograficznych, 
natomiast w sześciu brakowało pracowni biologicznych oraz do nauki drugiego 
języka). Zajęcia pozalekcyjne planowane były do realizacji w ramach środków 
budżetowych w bardzo ograniczonym zakresie, ze względu na konieczność 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Gmina zapewniła uprawnionym uczniom 
dowożenie lub zwrot kosztów dojazdu i nie nastąpiła zmiana w tym zakresie 
po wprowadzeniu zmian wynikających z reformy. 

 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty 

3.1. Przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty Wójt współpracował z Radą 
Gminy, dyrektorami i radami rodziców prowadzonych zespołów/szkół. 
Współpracował z organem nadzoru pedagogicznego oraz związkami zawodowymi. 
W związku z brakiem zmian obwodów w planowanej sieci szkół, w dokumentacji 
dotyczącej skarg i wniosków oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
i protokołach z obrad sesji Rady Gminy Chełm30, nie odnotowano wniosków, skarg 
czy protestów wynikających z niepokojów społecznych.  

 (akta kontroli str. 10-41, 116-120) 

3.2. W Urzędzie Gminy organizowane były spotkania robocze, w związku 
z koniecznością wprowadzenia zmian w strukturze szkół. Zgodnie z wyjaśnieniem 
Zastępcy Wójta, na spotkaniach roboczych z dyrektorami zespołów szkół 

                                                      
29  315,1 tys. zł – 345,3 tys. zł. 
30  Wyciągi z protokołów nr: XXV/17 z 10 lutego 2017 r. i XXVI/17 z 30 marca 2017 r. 
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i organizacji związkowych, omawiano m.in. zmiany konieczne do wprowadzenia 
w związku z reformą oświaty. Koordynatorem spotkań, w imieniu organu 
prowadzącego, był dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm. Spotkania, w których 
uczestniczył Wójt, odbywały się w Zespole Szkół w Żółtańcach oraz w Urzędzie 
Gminy Chełm. We wszystkich zespołach szkół odbywały się posiedzenia rad 
pedagogicznych i spotkania rodziców z dyrektorami szkół, podczas których 
omawiano dostosowanie sieci szkół do nowych wymogów, możliwości zatrudnienia 
kadry pedagogicznej, warunki lokalowe, wyposażenie sal lekcyjnych oraz dowożenie 
uczniów do szkół. W Gminie nie odnotowano specjalnych potrzeb wynikających 
z wprowadzonej reformy.  

(akta kontroli str. 42, 59-60) 

3.3. Urząd Gminy współpracował z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie 
reformy oświaty, w tym w szczególności ze szkołami i Kuratorium Oświaty w Lublinie 
w zakresie m.in. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i opiniowania uchwał 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Współpracował również ze związkami zawodowymi, radami rodziców, 
radami pedagogicznymi i rodzicami, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w procesie 
planowania arkuszy organizacji szkół i wprowadzania zmian związanych z reformą 
oświaty. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta, Gmina nie zwracała się 
z pytaniami do Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w sprawie zmian w systemie oświaty w związku z niewystępowaniem trudności 
w ich wprowadzaniu. 

(akta kontroli str. 18-42) 

3.4. Organ prowadzący szkoły, w związku z reformą oświaty, zgodnie 
z wyjaśnieniem Zastępcy Wójta, podjął działania informacyjne i współpracę również 
z takimi instytucjami jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmie, 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Chełmie, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm 
oraz Państwowa Straż Pożarna w Chełmie. 

(akta kontroli str. 59) 

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

 
Urząd, przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty, aktywnie współpracował 
z dyrektorami szkół, Radą Gminy oraz instytucjami odpowiedzialnymi 
za wprowadzenie reformy.  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 
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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, dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

 
Kontrolerzy: 

Katarzyna Zglińska  
Specjalista kontroli państwowej 

 
(―) 

p.o. Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
(―) 

 ........................................................ ........................................................ 
podpis Podpis 

 
Przemysław Fidecki 

Doradca ekonomiczny 
 

(―) 
 ........................................................ 

podpis 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


