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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/069  - Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań 
oświatowych gmin. 

 Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Janina Stasiewicz-Kopacz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 86425 z 6 września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Sorkwitach („Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Maciejewski, Wójt Gminy („Wójt”) 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości działania kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach 
2010-2013.  

Ocenę tę uzasadnia umożliwienie uczniom zlikwidowanych szkół kontynuowania 
nauki w prowadzonej przez Gminę Sorkwity („Gmina”) szkole publicznej  
bez pogorszenia warunków kształcenia oraz wywiązanie się z obowiązku 
zapewnienia im dowozu do szkoły. Uzyskano także korzyści ekonomiczne 
polegające na zmniejszeniu wydatków na realizację zadań oświatowych. 
 
Natomiast stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− uchwaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę dopiero w październiku 2013 r. mimo, że likwidacja 
dwóch szkół przeprowadzona została już w połowie 2012 r., 

− niewywiązaniu się z obowiązku ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

− nieterminowym przekazywaniu dotacji placówkom niepublicznych powstałym  
na bazie zlikwidowanych szkół,  

− niezapewnieniu każdemu uczniowi klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Sorkwitach  
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (m.in. komputerowych, informatyki) 
możliwości pracy na indywidualnym stanowisku komputerowym2. 

 

                                                           

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 wymóg od 1 września 2013 r. określony w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1.Organizacja gminnej sieci szkół i warunków kształcenia uczniów 
 
1.1. Zapewnienie uczniom zlikwidowanych szkół możliwości kontynuowania 

nauki w innych szkołach publicznych tego samego typu.   
 

W roku szkolnym 2013/2014 (wg. stanu na 30.09.2013 r.) Gmina realizowała 
zadania oświatowe będąc organem prowadzącym następujących szkół:  
− Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Sorkwitach funkcjonujący z sześcioma 

oddziałami, w których naukę pobierało 129 uczniów, 
− Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach 

(siedem oddziałów – 137 uczniów), 
− Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Sorkwitach z pięcioma oddziałami, 

w których uczyło się 90 uczniów, 
− Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Warpunach z siedzibą w Zyndakach,  

gdzie do trzech oddziałów uczęszczało 63 uczniów. 
 

Ponadto na terenie gminy funkcjonowały placówki oświatowe niepubliczne 
dotowane przez Gminę tj.: 
− dwie szkoły podstawowe w Choszczewie i Kozłowie, przy których funkcjonowały 

oddziały i punkty przedszkolne,  
− cztery przedszkola niepubliczne: w Sorkwitach, Warpunach, Zyndakach  

i Rozogach.   
 

Do obsługi placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (z zakresu oświaty) 
na terenie Gminy, z dniem 1 stycznia 1996 r. powołany został Zakład Obsługi Szkół  
w Sorkwitach. 

(dowód: akta kontroli, str. 4) 

W latach 2011 - 2013 (do czasu zakończenia kontroli) w gminnej sieci szkół 
dokonano następujących zmian:  

− z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowane zostały szkoły podstawowe 
w Choszczewie i Kozłowie, a w ich miejsce utworzone zostały z dniem  
1 września 2012 r. dwie niepubliczne szkoły podstawowe,  

− z dniem 1 września 2012 r., na mocy uchwały Rady Gminy w Sorkwitach (dalej 
„Rada Gminy”), połączono Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum  
w Sorkwitach tworząc Zespół Szkół w Sorkwitach, zwany dalej „Zespołem Szkół”. 

Wg stanu na 30.09.2011 r., do Szkoły Podstawowej w Sorkwitach  
(przed utworzeniem Zespołu Szkół) uczęszczało 130 uczniów, natomiast  
do Gimnazjum 107 uczniów. W szkołach, które uległy likwidacji uczyło się natomiast 
łącznie 46 uczniów, w tym 21 w Choszczewie i 25 w Kozłowie. 
Dokonując likwidacji szkół w Choszczewie i Kozłowie, Rada Gminy, zgodne 
wymogiem art. 59 ust.1 i 6 ustawy o systemie oświaty (u.s.o.)3, zapewniła 
(podejmując 27 stycznia 2012 r. uchwałę w tej sprawie) uczęszczającym do nich 
uczniom możliwość kontynuowania nauki: 
− w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół (z możliwości tej 

skorzystało 12 uczniów likwidowanych szkół), 

                                                           

3 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). 
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− kontynuowania nauki w nowoutworzonych w obu ww. miejscowościach szkołach 
niepublicznych (z możliwości tej skorzystało ogółem 46 uczniów, w tym 25  
ze likwidowanych szkół). 

(dowód: akta kontroli, str. 5-17) 
 

Przed przystąpieniem do likwidacji ww. szkół, Wójt uzyskał pozytywne opinie: 

− Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (wymóg art. 59 ust. 2 u.s.o.),   

− Związku Nauczycielstwa Polskiego (wymóg art. 19 ustawy o związkach 
zawodowych4). Związek uznał względy ekonomiczne jako zasadne dla likwidacji 
obu szkół, zwracając uwagę na to, iż: „każda likwidacja placówki oświatowej jest 
niekorzystna z punktu widzenia dydaktycznego, wychowawczego, społecznego  
i środowiskowego”.  

W Urzędzie nie było dokumentów wskazujących na istnienie konfliktu społecznego 
na tle likwidacji szkół. Potwierdził to Wójt, podając, iż: „Proces likwidacji Szkół 
Podstawowych w Choszczewie i Kozłowie przebiegał bez protestów i skarg ze 
strony rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej”. 

(dowód: akta kontroli, str. 18-24) 
Z informacji dotyczących warunków zatrudnienia nauczycieli, przekazanych przez - 
dyrektora nowo powstałych szkół niepublicznych, wynika, że:  
− nauczyciele rozpoczynający pracę z dniem 1 września 2012 r. w szkołach 

w Choszczewie i Kozłowie zostali zatrudnieni na umowy o pracę na czas 
określony lub umowy zlecenie. Przy czym, w szkole: 
·  w Choszczewie zatrudniono siedmiu nauczycieli, w tym trzech na umowę 

zlecenie i czterech na umowy na czas określony,  
·  w Kozłowie zatrudniono ośmiu nauczycieli, w tym dwóch na umowę 

zlecenie i sześciu na umowy na czas określony, 
− pensum dydaktyczne zostało ustalono na poziomie: 22 godz. tygodniowo zajęć  

w klasach I-VI oraz 25 godzin zajęć w oddziałach przedszkolnych.  
− zasady wynagradzania nauczycieli określono w  „Regulaminie ustalania 

wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych, dodatków motywacyjnych oraz 
przyznawania odznaczeń i nagród w placówkach prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (zwane dalej „Stowarzyszeniem”). 

Umowy zawarte z nauczycielami na czas określony obejmowały okres 
od 1 września 2012 r. do 3 sierpnia 2013 r. Natomiast umowy zlecenia podpisano  
na okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 

W Zespole Szkół, w której naukę kontynuowało 12 uczniów ze zlikwidowanych 
szkół, nie zwiększono liczby zatrudnionych nauczycieli oraz nie zostały zmienione 
warunki ich zatrudnienia, wymiar pensum dydaktycznego i zasady wynagradzania. 

(dowód: akta kontroli, str. 25-27;186-187) 
 
Na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), wg stanu 
na dzień 30.09.2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczycieli 
zatrudnionych przez Stowarzyszenie w Szkole Podstawowej w Kozłowie wynosiło 
1.600 zł, a w Szkole Podstawowej w Choszczewie 1.250 zł. Natomiast średnie 
miesięczne wynagrodzenie nauczycieli analogicznych typów szkół, których organem 
prowadzącym była Gmina, wynosiło w 2012 r. 4.233,47 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 28-32) 
 

                                                           

4 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U z 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze. zm.) 
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Z postanowień Statutów Szkoły Podstawowej w Choszczewie oraz w Kozłowie  
prowadzonych przez Stowarzyszenie wynika, że źródłami finansowania tych szkół 
poza dotacjami z budżetu gminy, mogą być również darowizny oraz środki 
pozyskiwane przez radę rodziców. Z informacji uzyskanej od dyrektora tych szkół 
wynika, że od rodziców nie pobierano opłaty (czesne) za naukę dzieci w tych 
szkołach. 

(dowód: akta kontroli, str. 33-36) 

Wg danych biura ewidencji ludności Urzędu, w obwodach zlikwidowanych szkół  
(w Choszczewie i Kozłowie) w latach 2006-2012 liczba zameldowanych dzieci  
w wieku do siedmiu lat wynosiła ogółem 36 i 73, wahając się w poszczególnych 
rocznikach od 3 do 8 (obwód szkoły w Choszczewie)  i od 5 do 15 dzieci (obwód 
szkoły w Kozłowie). Średnia ilość urodzeń w poszczególnych rocznikach z lat 2006 
– 2012, wynosząca odpowiednio 5 i 10 dzieci, nie wykazywała tendencji do wzrostu. 
Stabilność demograficzna na tym poziomie stanowi więc czynnik potencjalnie 
uzasadniający dokonaną likwidację szkół.  

 (dowód: akta kontroli, str. 37) 
 

Szkoły niepubliczne w Choszczewie i Kozłowie, powstałe we wrześniu 2012 r.,  
na bazie zlikwidowanych szkół publicznych, były jedynymi placówkami oświatowymi 
tego typu w Gminie.  

(dowód: akta kontroli, str. 38) 
 

Rada Gminy ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę, (w którym określono m.in miejscowości wchodzące  
w skład obwodów  poszczególnych szkół), 4 października 2013 r. tj. ponad rok od 
wprowadzenia zmian w zakresie organizacji szkół.  Wójt do dnia rozpoczęcia 
kontroli NIK nie przygotował natomiast projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych. 
 

(dowód: akta kontroli, str. 39-43) 
 

Ustalenie wymaganego art. 17 ust. 4 u.s.o planu sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, dopiero w październiku 
2013 r. mimo, że zmiany w zakresie organizacji tych szkół (m.in. likwidacja Szkoły 
Podstawowej w Choszczowie oraz w Kozłowie, a także utworzenie Zespołu Szkół) 
nastąpiły w połowie 2012 r. 

Nieustalenie przez Radę Gminy Sorkwity sieci prowadzonych przez Gminę 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  
co było niezgodne z art. 14a ust. 1 u.s.o . Wójt do dnia podjęcie kontroli NIK,  
nie przygotował projektu uchwały w tej sprawie.  

Wójta wyjaśnił, że wynikło to  „z przeoczenia”. 
(dowód: akta kontroli, str. 40-41) 

 
 
1.2  Warunki lokalowe nauczania uczniów po likwidacji szkół 
 
W związku z powstaniem od początku roku szkolnego 2012/2013 nowych szkół  
na bazie zlikwidowanych szkół publicznych, baza lokalowa do nauki 46 uczniów  
w szkołach niepublicznych nie uległa istotnej zmianie. Uczniowie zlikwidowanych 
szkół podjęli bowiem naukę w tych samych budynkach i pomieszczeniach, w których 

Ustalone 
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uczyli się w roku szkolnym 2011/2012 (ostatni rok szkolny nauki w szkołach 
publicznych). Budynki obu zlikwidowanych szkół Gmina przekazała w nieodpłatne 
użyczenie Stowarzyszeniu.  

Analiza porównawcza warunków lokalowych w nowopowstałych szkołach 
niepublicznych wykazała, że nie nastąpiły zmiany (w stosunku do stanu z dnia 
likwidacji szkół publicznych) w zakresie: 
− liczby sal lekcyjnych, 
− organizacji biblioteki w wydzielonych pomieszczeniach, 
− dostępu do pomieszczeń i urządzeń do zajęć sportowych, 
− podziału sal lekcyjnych dla klas I-III na część edukacyjną i rekreacyjną, 
− wydzielenia miejsc do spożywania przez uczniów ciepłych posiłków. 
Jako pogorszenie warunków lokalowych nauczania należy natomiast uznać brak 
w nowopowstałej szkole w Choszczewie świetlicy szkolnej, która funkcjonowała tam 
do dnia likwidacji szkoły publicznej. 

Warunki lokalowe szkoły publicznej, do której przeniesiono 12 uczniów 
z Choszczewa i Kozłowa, były bardziej korzystne od istniejących w zlikwidowanych 
szkołach. Przede wszystkim ze względu na większą liczbę sal lekcyjnych, 
posiadanie pracowni specjalistycznych, bardziej funkcjonalne pomieszczenie 
biblioteki szkolnej oraz większe możliwości prowadzenia zajęć sportowych  
w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. W zlikwidowanej szkole w Kozłowie nie 
było bowiem świetlicy szkolnej.  
Pozostałe warunki należy uznać za porównywalne, jakkolwiek wyposażenie oraz 
standard techniczny pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół były wyższe.  

(dowód: akta kontroli, str. 38; 44-47) 

W wyniku przeprowadzonych przez kontrolera NIK oględzin pomieszczeń przejętych 
przez powstałe szkoły niepubliczne oraz stanu ich wyposażenia ustalono, że:  

Szkoła Podstawowa w Choszczewie: 
− w salach dla klas I i II dokonano wymaganego podziału na część edukacyjną 

i rekreacyjną, brak było natomiast sprzętu audiowizualnego. W sali dla uczniów 
klasy III nie dokonano ww. podziału, natomiast był tam zainstalowany sprzęt 
audiowizualny (telewizor i odtwarzacz DVD);  

− nie wydzielono odrębnej przestrzeni dla uczniów klas I-III, w celu wyeliminowania 
możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami klas IV-VI; 

− wyodrębniono pomieszczenie na bibliotekę szkolną, nie wyposażono jej jednak  
w medialne urządzenia wspomagające (komputer, rzutnik); 

− brak było pomieszczeń do zajęć sportowych, w związku z czym zajęcia były 
prowadzone w sali lekcyjnej o największej powierzchni. Szkoła nie dysponowała 
własnymi terenami sportowymi, korzystała z boiska gminnego usytuowanego tuż 
przy szkole, wyposażonego w sprzęt do gry w siatkówkę, bramki do piłki ręcznej 
oraz tablicę do gry w koszykówkę; 

− nie posiadała własnego placu zabaw, korzystała z wiejskiego placu zabaw 
usytuowanego na terenie boiska gminnego, Ze środków uzyskanych  
w ramach programu „Radosna szkoła” urządzono dwa miejsca zabaw dla klas I-II 
oraz dla oddziału przedszkolnego5; 

− w pracowni komputerowej znajdowały się 3 komputery do użytku uczniów 
(ograniczało to możliwość indywidualnej pracy każdego ucznia z komputerem); 

− nie posiadała pracowni przedmiotowych; 

                                                           
5
 tablica informacyjna „Radosna szkoła” umieszczona została w klasie, w której uczyły się dzieci z     

kl. I-II. 
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− dzieci spożywały posiłki w wyodrębnionym pomieszczeniu; 
− brak było odrębnego pomieszczenia świetlicy szkolnej;  
− oddział przedszkolny posiadał odrębne pomieszczenie.  

Brak w Szkole świetlicy, dyrektor uzasadniła tym, iż w jej ocenie nie było takiej 
potrzeby ponieważ: „uczniowie przychodzą do szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć, 
a wracają do domu bezpośrednio po ich zakończeniu. Natomiast brak 
wyodrębnionej części rekreacyjnej w sali dla klasy III wynikał z: „małej powierzchni 
użytkowej tego pomieszczenia.” 

Ustalono ponadto, że budynek Szkoły po przejęciu go przez Stowarzyszenie został 
wyremontowany i ogrodzony od strony wejścia. Zakupu materiałów dokonano  
ze składek społeczności lokalnej. Siłami społecznymi wykonano także wszystkie 
prace remontowo-budowlane. 

 (dowód: akta kontroli, str. 48-50) 
Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 
− nie wyodrębniono pomieszczenia bibliotecznego, księgozbiór znajdował się  

w jednej z klas lekcyjnych; 
− brak było pomieszczeń do zajęć sportowych, a zajęcia te odbywały się w sali 

lekcyjnej, w której umocowane były drabinki gimnastyczne;  
− dysponowała boiskiem sportowym wyposażonym w bramki do piłki ręcznej, 

słupki do gry w siatkówkę oraz tablicę do gry w koszykówkę;  
− brak było placu zabaw, a dwa miejsca zabaw w budynku szkolnym (w oddziale 

klas II-III oraz oddziale przedszkolnym) urządzono ze środków uzyskanych 
z programu „Radosna szkoła”6; 

− w sali lekcyjnej dla klasy pierwszej nie wyodrębniono części edukacyjnej  
i rekreacyjnej, brak było w niej również sprzętu audiowizualnego, natomiast była 
ona wyposażona w dziewięć komputerów. Podział taki zastosowano w sali 
lekcyjnej dla oddziałów kl. II-III oraz wyposażono w telewizor i odtwarzacz DVD 
(brak było komputerów); 

− w pomieszczeniach brak było separacji przestrzeni dla uczniów klas I-III od klas 
IV-VI; 

− brak było odrębnego pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę szkolną; 
− dzieci spożywały posiłki w wyodrębnionym do tego celu pomieszczeniu; 
− oddział przedszkolny posiadał odrębne pomieszczenie; 
− w pracowni komputerowej znajdowało się 9 komputerów, co przy średniej 

liczebności uczniów w oddziałach zapewniało możliwość indywidualnej pracy 
z komputerem każdemu uczniowi; 

− szkoła nie dysponowała pracowniami przedmiotowymi.  

Niewydzielenie w Szkole pomieszczenia na świetlicę dyrektor wyjaśniła „brakiem 
możliwości fizycznego wyodrębnienia specjalnego pomieszczenia na świetlicę 
szkolną”. Dyrektor podała ponadto, że: „plan zajęć jest tak ułożony, iż dla uczniów 
prowadzone są zajęcia wychowawcze w wolnych klasach”. Natomiast brak 
wyodrębnionej części rekreacyjnej w klasie I dyrektor uzasadniła „małą powierzchnią 
użytkową tego pomieszczenia.” 

(dowód: akta kontroli, str. 50-52) 

Warunki lokalowe nauczania oraz wyposażenie szkoły Zespołu Szkół, gdzie 
przeniesiono 12 uczniów ze zlikwidowanych szkół publicznych w Choszczewie  
i Kozłowie przedstawiały się następująco: 

                                                           

6 tablica informacyjna „Radosna szkoła” umieszczona została w sali lekcyjnej dla oddziałów II-III. 
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− biblioteka szkolna znajdowała się w wyodrębnionym pomieszczeniu (brak było 
pomocniczego sprzętu komputerowego); 

− zajęcia wychowania sportowego uczniowie odbywali w sali sportowej,  
która  posiadała nawierzchnię parkietową, z wyznaczonymi boiskami do gry  
w siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę oraz zamontowanymi na jednej  
ze ścian drabinkami do ćwiczeń gimnastycznych. Bezpośrednio przy sali 
znajdowało się zaplecze sanitarne; 

− Szkoła nie dysponowała boiskiem szkolnym, na potrzeby zajęć korzystano  
z boiska gminnego położonego przy posesji szkolnej, wyposażonego w bramki 
do piłki nożnej. Obok boiska do piłki nożnej znajdowało się boisko do gry w piłkę 
ręczną i siatkówkę plażową;   

− Szkoła nie posiadała placu zabaw, miejsce zabaw, w ramach programu 
„Radosna szkoła”, urządzono natomiast w budynku szkolnym w jednej z klas 
(miejsce to zostało odpowiednio oznaczone, m.in. logo programu); 

− brak było wydzielenia części rekreacyjnej w salach lekcyjnych dla klas I i III 
(część taka została wydzielona w jedynie w sali lekcyjnej dla klas II). Stan ten 
dyrektor Zespołu Szkół Waldemar Szklanko uzasadnił zbyt małą powierzchnią 
obu ww. sal lekcyjnych;  

− sale dla klas I-III nie były wyposażone w komputery oraz sprzęt audiowizualny;  
− pracownia komputerowa wyposażona została w komputery w ilości  

(10 zestawów) co przy liczebności poszczególnych oddziałów nie wystarczało  
do zapewnienia samodzielnej pracy każdego ucznia; 

− świetlica szkolna wyposażona była w szafy, stoliki, krzesełka, kącik 
multimedialny, pufy do zabawy oraz siedzenia (wydzielono w niej miejsce  
na zabawę); 

− brak było oddzielenia przestrzeni dla uczniów klas najmłodszych (I-III)  
od przestrzeni dla uczniów klas starczych; 

− dożywianie uczniów odbywało się w stołówce szkolnej (budynek gimnazjum).  
 

Niewydzielenie części rekreacyjnej w salach lekcyjnych dla nauczania 
wczesnoszkolnego stanowi niewypełnienie przez Szkołę zalecenia nr 3 
wyszczególnionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół7. 

 (dowód: akta kontroli, str. 53-55) 

Z uzyskanych informacji od byłych dyrektorów zlikwidowanych szkół wynika,  
że Szkoła Podstawowa w Choszczewie przed likwidacją: 
− dysponowała sześcioma klasami do nauki uczniów, 
− uczniowie spożywali posiłki w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu, 
− w trakcie roku szkolnego jedno z pomieszczeń przeznaczone było na świetlicę 

szkolną, 
− zajęcia z wychowania fizycznego w okresie niesprzyjającej aury prowadzone były 

na górnym korytarzu. W pozostałym okresie zajęcia prowadzone były na boisku 
gminnym (w pobliżu szkoły), które wyposażone było w bramki do piłki ręcznej, 
siatkowej oraz tablicę do gry w koszykówkę.  

Natomiast Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 
− dysponowała trzema salami lekcyjnymi oraz pracownią komputerową, 

                                                           
7
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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− nie posiadała wydzielonego pomieszczeniem, w którym by uczniowie mogli 
spożywać posiłki (dożywianie odbywało się podczas długiej przerwy w klasie 
lekcyjnej), 

− nie  posiadała wyodrębnionego pomieszczenia na świetlicę szkolną, 
− nie dysponowała salą gimnastyczną. Zajęcia z wychowania fizycznego w okresie 

niesprzyjającej aury prowadzone były w klasie, która została wyznaczona  
na klasę do zajęć sportowych. W pozostałym okresie zajęcia prowadzone były  
na boisku szkolnym, które wyposażone było w bramki do piłki ręcznej, siatkowej 
oraz tablicę do gry w koszykówkę.  

Z udzielonych przez byłych dyrektorów ww. szkół informacji wynika ponadto,  
iż budynki w których mieściły się ww. szkoły, w ostatnim roku ich funkcjonowania 
przed likwidacją – wg ich oceny - były w dobrym stanie technicznym.  

(dowód: akta kontroli, str. 56-59) 

Przed przeniesieniem uczniów ze zlikwidowanych szkół, Gmina nie podjęła działań 
(bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektorów szkół przejmujących uczniów szkół 
zlikwidowanych) w celu dokonania identyfikacji różnic w programach nauczania 
poszczególnych przedmiotów.  
Spośród 12 uczniów , których po likwidacji ich szkół przeniesiono do Zespołu Szkół, 
siedmioro kontynuowało naukę na poziomie wczesnoszkolnym, czworo w klasie IV  
i jeden w klasie VI. Uczniowie klas IV rozpoczęli II etap realizacji podstawy 
programowej wg nowych programów nauczania. W ocenie Waldemara Szklanko, 
dyrektora tego Zespołu, u przejętych uczniów nie stwierdzono braków w realizacji 
podstawy programowej z I etapu edukacyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi  
o takie przedmioty jak język polski, matematyka oraz przyroda, nie było więc 
potrzeby pracy wyrównawczej z nimi.  
W jego ocenie nie stwierdzono też braków w zakresie nabytej wiedzy u ucznia,  
który w Zespole kontynuował naukę w klasie VI, uczeń ten nie był również objęty 
pracą wyrównawczą. 

W utworzonych niepublicznych szkołach podstawowych w Choszczewie i Kozłowie, 
wg oceny ich dyrektora, u uczniów - którzy uprzednio uczęszczali do tych szkół, jako 
szkół publicznych - nie stwierdzono również braków w opanowaniu podstawy 
programowej „na poziomie poszczególnych klas i przedmiotów”. 

 (dowód: akta kontroli, str. 60-64) 

Powstałe niepubliczne szkoły podstawowe w Choszczewie i Kozłowie uzyskały 
prawo użytkowania majątku po zlikwidowanych szkoła publicznych. Gmina 
przekazała budynki w nieodpłatne użyczenie Stowarzyszeniu. Przekazano majątek 
ruchomy zlikwidowanych szkół, tj. m.in. środki trwałe, w tym wyposażenie 
dydaktyczne oraz księgozbiór biblioteczny8 i tereny sportowo-rekreacyjne.  

(dowód: akta kontroli, str. 65-78) 
 

1.3 Zmiana warunków organizacyjnych nauczania uczniów po likwidacji szkół 
 
Analiza organizacji nauczania uczniów w zlikwidowanych szkołach publicznych  
w Choszczewie i Kozłowie (dane SIO wg stanu na 31.03.2012 r.), w porównaniu  
do organizacji nauczania w Zespole Szkół, wykazała, że w zlikwidowanych 
szkołach: 
Szkoła Podstawowa w Choszczewie:  

                                                           

8 Dokonały tego, powołane zarządzeniami Wójta z 29 sierpnia 2012 r. Komisje do przekazania mienia 
ruchomego likwidowanych szkół w nieodpłatne użyczenie na podstawie protokołów zdawczo-
odbiorczych sporządzonych 31 sierpnia 2012 r. 
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− uczniowie byli zorganizowani w trzy oddziały, w klasach: „0”- I, II - III, IV – V; 
− liczba godzin zajęć ogółem w tygodniu wynosiła 105, z tego 87 godzin stanowiły 

zajęcia łączne; 
− liczebność poszczególnych oddziałów w szkole wynosiła: oddział „0-I” - 11 

uczniów; oddział „II–III” – 5 uczniów, oddział „IV-V” – 9 uczniów, oddział (klasa) 
VI – 4 uczniów. Średnio w jednym oddziale uczyło się pięcioro uczniów; 

− tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych w szkole wynosił 2 godziny  
i obejmował cztery rodzaje tych zajęć. Część uczniów uczestniczyła w więcej,  
niż jednym rodzaju zajęć (wskaźnik liczby uczniów uczęszczających na te zajęcia 
do liczby uczniów ogółem wynosił 1,38.); 

− w Szkole funkcjonował jeden oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 
ośmioro dzieci, dwoje z rocznika 2006 oraz sześcioro z rocznika 2007.  
Oddział ten połączony był z klasą I; 

− w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia (bez utworzenia stałych grup) 
opiekuńczo - wychowawcze; 

− uczniowie tej szkoły kontynuowali naukę tego samego języka obcego w Zespole 
Szkół. 

Szkoła Podstawowa w Kozłowie: 
− uczniowie byli zorganizowani w dwóch oddziałach w klasach: I - III, IV – VI, 
− liczba godzin zająć ogółem w tygodniu wynosiła 55, z tego 46 godziny stanowiły 

zajęcia łączone; 
− liczebność poszczególnych oddziałów w szkole wynosiła: oddział I-III – 15 

uczniów, oddział IV - VI – 10 uczniów Średnio w jednym oddziale uczyło się 
dwanaścioro uczniów; 

− tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych w szkole wynosił 4 godziny  
i obejmował dwa rodzaje zajęć, w których uczestniczyło 22 uczniów (wskaźnik 
liczby uczniów uczęszczających na te zajęcia do liczby uczniów ogółem wynosił 
0,88); 

− wyposażenie szkoły w komputery pozwalało na pracę trzem uczniom przy 
jednym komputerze; 

− uczniowie tej szkoły kontynuowali naukę tego samego języka obcego w Zespole 
Szkół; 

− w szkole nie funkcjonował oddział przedszkolny i świetlica szkolna. 

Zespół Szkół, w którego skład wchodziła Szkoła Podstawowa: 
− nie miało miejsca łączenie klas w oddziały; 
− liczebność poszczególnych klas: I, II, i VI po 23 uczniów, III - 18, IV - 21  

i w V - 24 uczniów. Średnio w jednym oddziale uczyło się 22 uczniów; 
− wyposażenie szkoły w 10 komputerów, nie zapewniało możliwości indywidualnej 

pracy ucznia z komputerem; 
− tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych w szkole wynosił 2 godziny  

i dotyczył jednego rodzaju  zajęć, w którym uczestniczyło 23 uczniów (wskaźnik 
liczby uczniów uczęszczających na te zajęcia do liczby uczniów ogółem wynosił 
0,17); 

− w szkole nie funkcjonował oddział przedszkolny; 
− w świetlicy szkolnej organizowane były zajęcia opiekuńcze bez tworzenia stałych 

grup.  

Niezapewniono od 1 września 2013 r. każdemu uczniowi klas IV-VI Zespołu Szkół 
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (m.in komputerowych, informatyki  
i technologii) możliwości pracy na indywidualnym stanowisku komputerowym,  
co było wymagane § 7 ust. 1 pkt 1, w związku z § 10 rozporządzenia Ministra 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, Również do dnia podjęcia kontroli NIK, wymóg ten nie został spełniony.  
Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym ustalił bowiem,  
że zajęcia z informatyki w podziale na grupy (umożliwiając w ten sposób 
indywidualny dostęp każdego ucznia do komputera), będą realizowanie jedynie dla 
klasy VI (25 uczniów). Powodem tego był brak środków na organizację zajęć  
w większej liczbie grup lub na zakup większej liczby komputerów.  
Z wyjaśnień Wójta wynika, że dla umożliwienia realizacji tego wymogu przez 
dyrektora Zespołu Szkół, Gmina w marcu 2013 r. przystąpiła do programu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, dzięki któremu powinna 
pozyskać 112 komputerów, z czego 29 przekaże do Zespołu w Sorkwitach. 
W ocenie Wójta, gdyby realizacja tego programu przebiegła zgodnie  
z harmonogramem, pozwoliłoby to na terminowe spełnienie wymogu określonego  
w ww. rozporządzeniu.  

 (dowód: akta kontroli, str. 79-80 ;185; 188-189) 
 

Analiza organizacji procesu nauczania w niepublicznych szkołach podstawowych 
w Choszczewie i w Kozłowie, w porównaniu do organizacji nauczania w szkołach 
publicznych przed ich likwidacją wykazała, że: 
− zarówno w szkołach przejmujących uczniów, jak i w szkołach likwidowanych 

występowały klasy łączone. W niepublicznej szkole w Choszczewie połączono 
klasy II-III oraz klasy od IV do VI, natomiast w niepublicznej szkole w Kozłowie 
połączono klasy: I i II oraz IV i V; 

− przy tygodniowej liczbie realizowanych zajęć lekcyjnych wynoszących 82,5 
godziny w Choszczewie i 55 godzin w Kozłowie, liczba godzin realizowanych  
w systemie klas łączonych wynosiła odpowiednio 61 (74,0%) i 41 (74,5%).  
Udział zajęć realizowanych w systemie klas połączonych w szkołach publicznych 
przed ich likwidacją był wyższy i wynosił odpowiednio 83,0 i 83,6%;   

− w utworzonych szkołach niepublicznych liczebność poszczególnych oddziałów  
w szkole w Choszczewie przedstawiała się następująco: klasa I - 10 uczniów,  
II – III po dwoje uczniów, kl. IV - V – VI od dwóch do czterech uczniów. W szkole 
Kozłowo liczebność ta przedstawiała się następująco: klasy I – 5, klasa II - 3, 
klasa IV - 10 i klasa V – 5 uczniów; 

− wskaźnik liczby uczniów najliczniejszego oddziału do liczby posiadanych 
komputerów w szkołach zlikwidowanych i nowoutworzonych kształtował się na 
podobnym poziomie. W Kozłowie liczba komputerów pozwalała natomiast  
na takie zorganizowanie zajęć, aby prawie każdy (brak 1 komputera) uczeń mógł 
pracować na osobnym stanowisku; 

− szkoły niepubliczne kontynuowały naukę tych języków obcych, które prowadziły 
zlikwidowane szkoły publiczne;  

− tygodniowy wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach przejmujących 
zwiększył się. W przypadku szkoły w Choszczewie wynosił 6 godzin i uległ 
zwiększeniu o 3 godziny. W przypadku szkoły w Kozłowie wynosił  5 godzin  
i zwiększył się o jedną godzinę.  

W obu szkołach przejętych przez Stowarzyszenie utworzone zostały oddziały 
przedszkolne, po jednym oddziale bez łączenia roczników oraz po jednym 
z łączeniem roczników 2008-2009. Oddziały przedszkolne nie były łączone z klasą 
pierwszą. W szkołach zlikwidowanych funkcjonował jeden oddział przedszkolny 
w Choszczewie z łączeniem roczników 2006 – 2007. Oddział ten łączony był z klasą 
pierwszą. W szkole w Kozłowie nie było oddziału przedszkolnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 81-82; 140-143) 

Opis stanu 
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1.4. Wymiana zespołów nauczycielskich w nowopowstałych szkołach 
  

Udział procentowy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (łącznie) w ogólnej 
liczbie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) w szkołach nowopowstałych  
w porównaniu do szkół zlikwidowanych wynosił: 
− w Choszczewie, w nowopowstałej szkole wynosił 22,5%, w szkole zlikwidowanej 

- 66,2%, 
− w Kozłowie, w nowopowstałej szkole wynosił 18,6 %, w szkole zlikwidowanej  

100 %. 

W Zespole Szkół, udział nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (łącznie)  
w ogólnej liczbie nauczycieli wynosił 94 %. 

Uległo też zmianie zatrudnienie ogółem nauczycieli (łącznie z nauczycielami  
w oddziałach przedszkolnych) w szkołach nowopowstałych w stosunku  
do zlikwidowanych. I tak: 
− w szkole niepublicznej w Choszczewie o 0,31 etatu zmniejszyło się zatrudnienie 

nauczycieli ogółem. W tym zatrudnienie nauczycieli dyplomowanych zmniejszyło 
się o 0,31 etatu, nauczycieli mianowanych o 0,72 etatu i kontraktowych o 0,2 
etatu. O jeden etat zwiększyło się natomiast zatrudnienie nauczycieli stażystów 
oraz również o jeden etat nauczycieli wychowania przedszkolnego bez stopnia 
awansu zawodowego; 

− w szkole niepublicznej w Kozłowie zatrudnienie nauczycieli ogółem uległo 
zwiększeniu o 0,31 etatu, jednocześnie zmniejszeniu uległo  zatrudnienie 
nauczycieli dyplomowanych o 1,15 etatu i mianowanych o 1,73. Wzrosło 
natomiast zatrudnienie nauczycieli kontraktowych o 1,01 etatu oraz nauczycieli 
bez stopnia awansu zawodowego o 2,18 etatu (w tym jeden etat nauczyciela 
oddziału przedszkolnego).  

Wszyscy nauczyciele ze zlikwidowanych szkół, którzy nie podjęli pracy w szkołach 
przejmujących uczniów, znaleźli zatrudnienie w zawodzie nauczycielskim  
w szkołach na terenie gminy Sorkwity oraz poza jej terenem. 

(dowód: akta kontroli, str. 83; 86) 

Według stanu na 31.08.2012 r., spośród 7 nauczycieli zatrudnionych  
w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Choszczewie, w powstałej na jej bazie 
szkole niepublicznej zatrudnienie znalazło pięciu nauczycieli. Pozostali nauczyciele, 
dla których praca w szkole w Choszczewie nie była podstawowym miejscem 
zatrudnienia, kontynuowali zatrudnienie w szkołach macierzystych.   
W likwidowanej Szkole Podstawowej w Kozłowie (wg stanu na 31.08.2012 r.) 
zatrudnionych było sześciu nauczycieli, z których żaden nie podjął pracy w nowo 
powstałej szkole. Wszyscy spośród tych nauczycieli kontynuują pracę w zawodzie  
w innych szkołach, w tym jeden w szkole w sąsiedniej gminie. 

(dowód: akta kontroli, str. 84-89) 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
ocenia działania Gminy w powyższym zakresie. 
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2. Organizacja dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy 
 
W ostatnim roku szkolnym przed likwidacją Szkoły Podstawowej w Choszczewie 
nie było potrzeby dowożenia żadnego z uczniów, gdyż ich droga do szkoły nie 
przekraczała trzech kilometrów. W przypadku zlikwidowanej szkoły w Kozłowie 
dowożeniem w ostatnim roku szkolnym jej funkcjonowania, ze względu długość 
drogi do szkoły przekraczającej trzy kilometry objęto czterech uczniów klas I – IV. 
Ponadto Gmina pokrywała koszty dowozu czterech niepełnosprawnych uczniów, 
którzy dowożeni byli odpowiednio do Szkoły Specjalnej w Mrągowie (trzech 
uczniów) i do Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie.  

(dowód: akta kontroli, str. 96-104 i 188) 

Po likwidacji ww. szkół, w roku szkolnym 2012/2013 Gmina zapewniała dowożenie 
wszystkim 12 uczniom, którzy kontynuowali naukę w Zespole Szkół  
(czterem uczniom z byłego obwodu Szkoły Podstawowej w Choszczewie oraz ośmiu 
uczniom z byłego obwodu Szkoły Podstawowej w Kozłowie). Dowożenie 
realizowane było przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu 
nieograniczonego (Gmina nie dysponowała własnymi środkami transportu). Gmina 
zakupywała u tego przewoźnika imienne bilety uczniom.  

(dowód: akta kontroli, str.90-95;188) 
 

Spośród 12 uczniów, którzy kontynuują naukę w Zespole Szkół , droga do szkoły  
11 uczniów przekraczała 3 km, a jednego (uczeń klasy VI) – 4 kilometry. 

(dowód: akta kontroli, str.105-112) 

Zmiany w organizacji dowożenia uczniów spowodowane likwidacją Szkoły 
podstawowej  w Choszczewie i Kozłowie, wg oświadczenia Wójta nie skutkowały 
wydłużeniem tras dowożenia, ani nie spowodowały konieczności podjęcia innych 
działań organizacyjnych takich jak: zmiana używanych środków transportu, 
przygotowanie miejsc przystankowych, wiat i chodników, czy oznakowanie szlaków 
komunikacyjnych. 
W wyniku dokonanych oględzin trzech tras dojazdu uczniów z szkół zlikwidowanych 
do Zespołu Szkół ustalono, że; 
− czas oczekiwania uczniów od przywozu do szkoły do rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych wynosił od 10 do 25 minut, 
− miejsca oczekiwań uczniów na dowóz usytuowane były przy trasach przejazdu 

autobusu, 
− wszyscy uczniowie podczas dojazdu mieli zapewnione miejsca siedzące,  
− w jednym z miejsc oczekiwania uczniów (w miejscowości Kolonia Gieląd) nie 

było odpowiedniego zabezpieczenia, które by osłaniało ich przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wójt Gminy oświadczył, że podjął 
działania zmierzające do budowy wiaty. Po zakończeniu wymaganych procedur 
„wiata przystankowa zostanie postawiona”. 

(dowód: akta kontroli, str. 113-116; 182-184) 

Na podstawie przedłożonych przez Gminę danych ustalono, że koszty  dowożenia 
12 uczniów ze zlikwidowanych szkół w Choszczewie i Kozłowie do Zespołu Szkół,  
w roku szkolnym 2012/2013 były o 7,1 tys. zł wyższe od kosztów dowożenia 
uczniów do ww. szkół w ostatnim roku szkolnym ich funkcjonowania (2011/2012). 

(dowód: akta kontroli, str. 117) 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy w badanym obszarze. 
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3. Finansowanie zadań oświatowych gminy 
 

3.1. Zagospodarowanie przez gminę mienia zlikwidowanych szkół 
 

Dyrektorzy zlikwidowanych szkół przekazali protokolarnie nieruchomości oraz środki 
trwałe o wartości księgowej 109,2 tys. zł (Choszczewo) i 205,9 tys. zł (Kozłowo), 
będące w użytkowaniu w tych szkołach, Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Warpunach, będącemu jednostką organizacyjną Gminy. 
Na mocy umów użyczenia nieruchomości te i wyposażenie zostały przez ZGKiM 
przekazane na okres 3 lat (od 01.09.2012 r. do 31.07.2015 r.) Stowarzyszeniu  
z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych  
w Choszczewie i Kozłowie. Przed przystąpieniem do likwidacji szkół ich majątek 
został zinwentaryzowany, nie dokonano natomiast oszacowania jego wartości 
rynkowej, gdyż wg Wójta nie został on przeznaczony do zbycia w postępowaniu 
rynkowym. 

 (dowód: akta kontroli, str.65-78; 118-125) 

Z zapisów protokołów zdawczo-odbiorczych wynika, że Stowarzyszeniu został 
przekazany majątek ruchomy zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Choszczewie  
obejmujący środki trwałe o wartości 14,3 tys. zł oraz pozostałe środki trwałe  
o wartości 31,7 tys. zł. Na majątek ten składało się m.in. wyposażenie dydaktyczne  
o wartości  22,2 tys. zł, pozostałe wyposażenie o wartości 9,4 tys. zł oraz 
księgozbiór biblioteczny o wartości 7,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli, str. 126 -131) 

Z protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania ww. Stowarzyszeniu majątku 
zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Kozłowie wynika, że przekazano całkowity 
majątek ruchomy w tym: środki trwałe o wartości 7,4 tys. zł oraz pozostałe środki 
trwałe o wartości 63,7 tys. zł, w tym m.in. wyposażenie dydaktyczne w kwocie  
57,2 tys. zł, pozostałe wyposażenie w kwocie 6,5 tys.  zł oraz księgozbiór 
biblioteczny o wartości 7,1 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli, str. 132-137) 
 
3.2. Wpływ likwidacji szkół na zmiany w zatrudnieniu pracowników Gminy do 

zadań oświatowych 
 

Według stanu na dzień likwidacji publicznej szkoły w Choszczewie (31.08.2012 r.) 
zatrudnionych było siedmiu nauczycieli (w tym dyrektor), z których dwóch 
zatrudnionych było na podstawie mianowania, trzech na umowę o pracę na czas 
nieokreślony oraz dwóch na umowę o pracę na czas określony. Ponadto w szkole 
zatrudniony był na czas nieokreślony jeden pracownik na stanowisku robotnika 
gospodarczego. 
Z pięcioma zatrudnionymi nauczycielami rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9 i wypłacono 
odprawy w łącznej wysokości 47,1 tys. zł. W dwóch przypadkach z dniem likwidacji 
szkoły nastąpiło wygaśnięcie umowy o pracę nauczycielom zatrudnionym na czas 
określony. 
Z robotnikiem, o którym mowa wyżej, rozwiązano stosunek pracy na podstawie 
art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy10. 
W szkole niepublicznej, powstałej w miejsce szkoły zlikwidowanej, spośród pięciu 
nowozatrudnionych nauczycieli (pracujących uprzednio w szkole publicznej), dwóch 

                                                           
9
 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 

10 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
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zatrudniono na podstawie umowy o pracę na czas określny, a trzech pozostałych  
na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia). 

Na dzień likwidacji w Szkole Podstawowej w Kozłowie zatrudnionych było sześciu 
nauczycieli (w tym dyrektor). Spośród nich czterech zatrudnionych było na 
podstawie mianowania, jeden na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz jeden 
na umowę o pracę na czas określony.  
Po likwidacji szkoły trzech nauczycieli mianowanych przeniesiono do pracy  
w innych szkołach, a z dwoma rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 
ustawy Karta Nauczyciela i wypłacono odprawy w łącznej kwocie 20,4 tys. zł.  
W jednym przypadku, z dniem likwidacji szkoły nastąpiło, wygaśnięcie umowy  
o pracę nauczyciela zatrudnionego na czas określony. 
Poza nauczycielami w szkole zatrudnionych było (na czas nieokreślony) dwóch 
pracowników obsługi: robotnik gospodarczy i sprzątaczka, z którymi rozwiązano 
stosunek pracy na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 84-88; 138-139) 

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Choszczewie i Kozłowie nie 
dokonano likwidacji funkcjonującej od 1 stycznia 1996 r. jednostki organizacyjnej 
(Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach) powołanej do obsługi administracyjno-
ekonomicznej szkół w gminie, ani też nie dokonano w niej zmniejszenia stanu 
zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli, str. 139; 144-146) 
 
W powstałej szkole niepublicznej w Choszczewie zatrudniono o jednego nauczyciela 
mniej, niż w zlikwidowanej szkole publicznej, pozostawiając liczbę pracowników 
obsługi na niezmienionym poziomie. Liczba uczniów zwiększyła się o dwoje  
w stosunku do roku poprzedniego, a jednocześnie nastąpiło zmniejszenie liczby 
oddziałów o jeden. 
W szkole niepublicznej w Kozłowie liczba nauczycieli zwiększyła się o trzech  
w stosunku do zatrudnionych w szkole zlikwidowanej, a liczba pracowników obsługi 
zmniejszyła się o jednego. Liczba uczniów zmniejszyła się o dwoje w stosunku  
do roku poprzedniego, a liczba oddziałów nie uległa zmianie. 

(dowód: akta kontroli, str. 139-143) 
 
3.3.  Finansowanie z budżetu gminy szkół publicznych prowadzonych przez 

inne podmioty i szkół niepublicznych przejmujących uczniów szkół 
zlikwidowanych 

 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych został przez  
Gminę ustalony w oparciu o art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (uchwała Rady 
Gminy z 24 sierpnia 2012 r.)11.  
Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty Stowarzyszenie, jako organ 
prowadzący nowopowstałe szkoły w Choszczewie i Kozłowie, przedstawiło Gminie 
informacje o liczbie uczniów. Wysokość dotacji przypadająca na jednego ucznia na 
lata budżetowe 2012 i 2013 (wyliczona w oparciu o „Metryczki subwencji oświatowej 
na rok budżetowy 2012 i 2013” przekazywane przez MEN), wynosiła odpowiednio 
7,4 tys. zł i 7,9 tys. zł (miesięcznie odpowiednio 0,6 tys. zł i 0,7 tys. zł). 

                                                           
11

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy 
Sorkwity niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2012 r., poz. 2853. 
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Należne szkołom niepublicznym w Choszczewie i Kozłowie dotacje za okres  
od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 wynosiły odpowiednio 179,1 tys. zł  
i 172,5 tys.  zł. Dotacje te zostały szkołom przekazane w odpowiedniej wysokości. 

(dowód: akta kontroli, str. 147 – 156; 190-191) 

 

Środki dotacji w kwotach odpowiednio 82,6 tys. zł  i 77,6 tys. zł zostały ww. szkołom 
przekazane z opóźnieniem od 3 do 32 dni12. Z wyjaśnienia Anny Łuciuk Skarbnika 
Gminy wynika, że spowodowane to było brakiem wolnych środków finansowych  
na koncie Gminy w terminach, w których zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia  
24 sierpnia 2012 r. należało przekazać dotację.  

(dowód: akta kontroli, str. 157-159) 
 

3.4. Wpływ likwidacji szkół na zmiany w wydatkach na finansowanie zadań 
oświatowych gminy. 

Na podstawie analizy sprawozdań rocznych Rb-27S z wykonania planu dochodów 
budżetowych Gminy Sorkwity ustalono, że wydatki z budżetu gminy na zadania 
oświatowe kształtowały się następująco:  

[tys. zł] 

*Lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie Plan 

2011. r. 2012 r. 2013 r. 

1. 
Wydatki oświatowe ogółem (działy: 801 i 854)a), w 
tym: 

5.154 5.519 6.348 

1.1. − wydatki bieżące 1.191 1.211 1.265 

1.2. − wydatki majątkowe 39 22 57 

1.3. − wydatki bieżące na zadania subwencjonowane 3.924 4.286 5.026 

2. 
Wpływy z budżetu państwa na finansowanie 
wydatków na zadania szkolne i pozaszkolne,  
w tym: 

3.787 4.059 4.199 

2.1. − część oświatowa subwencji ogólnej 3.619 3.845 4.059 

2.2. − dotacje bieżące na zadania subwencjonowane 168 214 140 

3. Relacja: poz. 2./poz. 1.3. [%] 96,51 94,70 83,55 

4. Relacja: poz. 2.1./poz. 1.3. [%] 92,23 89,71 80,76 

 
 
 

                                                           
12

 W stosunku do terminów wynikających z § 12 ust. 2 uchwały Rady Gminy Sorkwity z dnia  
24 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 
terenie Gminy Sorkwity niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  
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Z powyższych danych wynika m.in., że: 
− kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (dział 801 i 854) otrzymane przez 

Gminę w latach 2011-2012 wynosiły odpowiednio 3.619 tys. zł, 3.845 tys. zł,  
a plan na 2013 r. -  4.059 tys. zł (średnioroczny wzrost o 5,9%), 

− wskaźnik pokrycia wydatków bieżących na zadania oświatowe objęte 
subwencjonowaniem do łącznych kwot uzyskanej części oświatowej subwencji 
ogólnej i dotacji na bieżące zadania oświatowe zmniejszył się z 96,5% w roku 
2011 do 83,55% w roku 2013; 

− w roku kalendarzowym następującym po likwidacji szkół publicznych  
w Choszczewie i Kozłowie wydatki bieżące na zadania oświatowe (wg założeń 
planu finansowego Gminy), mają zwiększyć się o 54 tys. zł; 

− relacja procentowa uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej  
do wydatków bieżących na zadania subwencjonowane w okresie j.w. zmniejszyła 
się z 89,71% do 80,78%. 

 (dowód: akta kontroli, str. 160) 
 
Przed podjęciem przez Radę Gminy uchwał o zamiarze i likwidacji szkół  
w Choszczewie i Kozłowie, Zakład Obsługi Szkół w Sorkwitach opracował   
w 2011 r. analizę przewidywanych oszczędności w wydatkach na te szkoły.  
Z analizy tej wynika, iż wydatki na funkcjonowanie systemu oświaty po likwidacji ww. 
szkół, przy założeniu, że wszyscy uczniowie będą przejęci przez Zespół Szkół 
powinny ulec zmniejszeniu o 441,6 tys. zł. Jak oświadczyła Dyrektor ZOS  
„W związku z tym, że liczba uczniów w latach poprzedzających likwidację szkół  
w nieznacznym stopniu odbiegała od prognoz demograficznych na lata szkolne  
od 2012/2013 do 2017/2018 (dla obu szkół), analizę ekonomiczną przeprowadzono 
w oparciu o jeden rok budżetowy. Analiza dotyczyła sytuacji, w której wszyscy 
uczniowie szkół zlikwidowanych zostaliby objęci obwodem Szkoły Podstawowej 
Sorkwitach, dla którego organem prowadzącym była gmina”. 
Ponadto, przed podjęciem decyzji o likwidacji szkół dokonano wyliczeń w zakresie 
prognozy demograficznej na lata szkolne od 2012/2013 do 2017/2018, wg której 
liczba uczniów w Szkołach Podstawowych w Choszczewie i Kozłowie powinna 
wynosić odpowiednio od 26 do 33 oraz od 38 do 70. W tym ostatnim przypadku 
przyjęto zastrzeżenie oparte o dane bieżące, iż liczba uczniów, z obwodu  
w Kozłowie, którzy będą uczęszczali do szkoły w tej miejscowości faktyczne 
wyniesie ok. 50% liczby prognozowanej.   

(dowód: akta kontroli, str. 5-17; 161-170) 

Z protokołu z sesji Rady Gminy z 29 lipca 2011 r. wynika, że Wójt poinformował 
radnych o zamiarze likwidacji Szkół Podstawowych w Choszczewie i Kozłowie 
przedstawiając wysokość planowanych wydatków na te szkoły w oparciu o liczbę 
uczniów w tych szkołach. Wójt odniósł się również do trudnej sytuacji finansowej 
gminy za I półrocze 2011 r. gdzie zobowiązania wymagalne wynosiły 1.060,0 tys. zł, 
a kredyty długo i krótkoterminowe wynosiły łącznie 7.149,1 tys. zł. Ponadto  
z protokołu wynika, że Wójt w sprawie zamiaru likwidacji szkół spotkał się  
z mieszkańcami Choszczewa. 
Sprawa dotycząca likwidacji szkół omawiana była na trzech komisjach gminnych 
(Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym; Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Porządku Publicznego oraz Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska), w trakcie których Wójt poinformował radnych, iż przejęcia szkół „może 
dokonać Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży, ale decyzja, gdzie będą naukę 
kontynuować uczniowie zależy od ich rodziców”. 
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Wójt przed podjęciem przez Radę uchwał o likwidacji szkół skierował zawiadomienia 
(do wszystkich rodziców uczniów tych szkół), że z dniem 31.08.2012 r. zamierza 
zlikwidować Szkoły Podstawowe w Choszczewie i Kozłowie.  

(dowód: akta kontroli, str. 171-178) 
 

Wydatki bieżące w ostatnim roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowania Szkoły 
Podstawowej w Choszczewie wynosiły  512,3 tys. zł. Średnie wydatki bieżące 
rocznie na jednego ucznia szkoły wynosiły 24,4 tys. zł. 
Środki uzyskane w 2012 r. w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 
przeznaczone na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli zwolnionych w związku  
z likwidacją szkoły wynosiły 26,9 tys. zł  (wpływów z udostępnienia mienia 
pozostałego po zlikwidowanej szkole Gmina w roku tym nie uzyskała). Łącznie 
wydatki te wynosiły 539,6 tys. zł.  
Wydatki poniesione w związku z likwidacją szkoły publicznej i uruchomieniem 
działalności szkoły niepublicznej w Choszczewie wynosiły łącznie 228,9 tys. zł 
i składały się na nie: 
− dotacja przekazana nowopowstałej szkole niepublicznej na rok szkolny 

2012/2013 w wysokości 179,1 tys. zł, 
− kwota zakupu biletów w roku szkolnym 2012/2013 na dowóz uczniów 

przyjętych do Zespołu Szkół - w wysokości 2,7 tys. zł, 
− wypłacone odprawy z tytułu zwolnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie 

mianowania i Kodeksu pracy - w wysokości 47,1 tys. zł. 

Z powyższego wynika, że likwidacja Szkoły Podstawowej w Choszczewie 
spowodowała oszczędności w wydatkach Gminy w kwocie 310,3 tys. zł. 
 
Wydatki bieżące w ostatnim roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowania 
zlikwidowanej szkoły publicznej w Kozłowie wynosiły 432,1 tys. zł. Średnie wydatki 
bieżące rocznie na jednego ucznia szkoły wynosiły 17,2 tys. zł. 
Środki uzyskane  w 2012 r. w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
przeznaczone na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli zwolnionych w związku  
z likwidacją szkoły wynosiły 13,4 tys. zł (wpływów z udostępnienia mienia 
pozostałego po zlikwidowanej szkole Gmina nie uzyskała). Łącznie wydatki te 
wynosiły 445,5 tys. zł. 
Wydatki poniesione w związku z likwidacją szkoły publicznej i uruchomieniem 
działalności szkoły niepublicznej w Kozłowie wynosiły łącznie 197,2 tys. zł,  
na co składały się: 
− dotacja przekazana nowopowstałej szkole niepublicznej za rok szkolny 

2012/2013 w kwocie 172,5 tys. zł, 
− kwota zakupu biletów na dowóz w roku szkolnym 2012/2013 uczniów 

przeniesionych do Zespołu Szkół w wysokości 4,2 tys. zł, 
− wypłacone odprawy z tytułu zwolnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie 

mianowania i Kodeksu pracy -  w wysokości 20,5 tys. zł. 

Z powyższego wynika, że likwidacja Szkoły Podstawowej w Kozłowie spowodowała 
oszczędności w wydatkach Gminy w kwocie 248,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 179-181) 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
dotyczącej terminowości przekazywania środków dotacji szkołom niepublicznym,  
ocenia działania Gminy w badanym obszarze. 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli13, wnosi o:  

1. Terminowe przekazywanie dotacji szkołom niepublicznym. 
2. Podjęcie skutecznych działań zmierzających do zapewnienia każdemu uczniowi 

klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Sorkwitach na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych (m.in komputerowych, informatyki), możliwości pracy  
na indywidualnym stanowisku komputerowym. 

3. Podjęcie działań mających na celu ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

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 Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia   19   listopada 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
 Janina Stasiewicz-Kopacz 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Wnioski pokontrolne 
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