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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73 – 121 Marianowo. 

 

Danuta Ankutowicz – Wójt od 23 listopada 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła Elżbieta 
Rink. 

(akta kontroli str. 3) 

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 27 listopada 2018 r. oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeżeli 
będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność). 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

Tomasz Wołos, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/186/2018 z 31 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania gminy Marianowo w zakresie 
wdrożenia, z początkiem roku szkolnego 2017/2018, zmian w funkcjonowaniu 
gminnej sieci szkół, wprowadzonych reformą systemu oświaty. 

Gmina Marianowo prawidłowo i skutecznie dokonała zmian w funkcjonowaniu sieci 
szkół na swoim terenie wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe3. Wymagane reformą oświaty zadania, nałożone na samorząd gminny 
przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe4, zostały zrealizowane zgodnie 
z obowiązującym trybem i w wymaganym terminie. W sposób prawidłowy 
i skuteczny dokonano zmian warunków lokalowych i organizacyjnych wynikających 
z reformy. Nie uległy one pogorszeniu. Przyjęty przez Gminę model zmiany 
organizacji kształcenia nie wymagał ponoszenia dodatkowych wydatków i nie 
wywołał reperkusji społecznych. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia 

współpracę organu prowadzącego z instytucjami odpowiedzialnymi na rzecz 
prawidłowego i efektywnego wdrożenia zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół. 
Realizowana przez Gminę polityka kadrowa, prowadzona w związku z wdrażaną 
reformą, nie pociągnęła za sobą zwolnień nauczycieli i pozostałych pracowników 
niebędących nauczycielami, a tym samym skutków finansowych związanych 
z wypłatą odpraw. Gmina prawidłowo gospodarowała środkami budżetowymi 
kierowanymi na zadania oświatowe, realizując założenia reorganizacji sieci szkół na 
poziomie dotychczasowych kosztów, bez korzystania ze wsparcia ze środków 
rezerwy subwencji oświatowej. Organ prowadzący informował społeczności szkolne 
o planach i etapach wprowadzanych zmian. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na 
terenie gminy 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Marianowo prowadziła 6-letnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Marianowie – 12 oddziałów z liczbą uczniów 
wynoszącą 178 – i jej filię w Dzwonowie z dwoma oddziałami przedszkolnymi 
liczącymi 44 wychowanków oraz Publiczne Gimnazjum im. Poety Ks. Jana 
Twardowskiego w Marianowie6 – pięć oddziałów, 103 uczniów. 

Zadania związane z obsługą ekonomiczno-administracyjną szkoły prowadziły 
samodzielnie. 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina prowadziła jedną szkołę – 8-letnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Marianowie7 z filią w Dzwonowie liczącą 
16 oddziałów, w tym trzy przedszkolne i dwa gimnazjalne. Liczba uczniów 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 

3 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.; dalej: Prawo oświatowe. 

4 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.; dalej: przepisy wprowadzające. 

5 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. 

6 Dalej: Gimnazjum. 

7 Dalej: SP im. JP II. 
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(wychowanków) wynosiła odpowiednio 288, w tym 44 wychowanków oddziałów 
przedszkolnych i 32 uczniów oddziałów gimnazjalnych. 

Na terenie Gminy działa 8-letnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie 
im. Bohaterów 11 września z dziewięcioma oddziałami, do których uczęszczało łącznie 
84 uczniów (wychowanków), w tym 28 dzieci dwóch oddziałów przedszkolnych. 
Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo. 

W latach 2016-2018 na terenie Gminy nie funkcjonowały inne szkoły i placówki 
publiczne, prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 3, 5, 15) 

Rada Gminy Marianowo8 podjęła w dniu 23 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego9. Projekt określał plan sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
obejmujący Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Marianowie. Na mocy uchwały 
Rady Gminy, publiczne Gimnazjum im. Poety Ks. Jana Twardowskiego 
w Marianowie włączono z dniem 1 września 2017 r. do 8-letniej SP im. JP II, która 
rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum zakończyło 
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. W uchwale ustalono również projekt planu 
sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na 
okres od dnia 1 września 2019 r., obejmujący jedną Szkołę Podstawową wraz z jej 
obwodem. 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Zarząd Oddziału w Dobrzanach Związku 
Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowa Organizacja Związku NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Stargardzie zaopiniowali pozytywnie projekt 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła ostateczną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego10 
wprowadzonego Prawem oświatowym. 

Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej Szkoły 
Podstawowej w 8-letnią Szkołę Podstawową oraz stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Filialnej w Dzwonowie11 Rada Gminy podjęła w dniu 16 listopada 2017 r., 
tj. w terminie wynikającym z art. 117 ust. 4 przepisów wprowadzających. Stanowiła 
ona jednocześnie akt założycielski 8-letniej SP im. JP II. 

(akta kontroli str. 4, 13) 

Wójt Gminy, na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo 
prowadzącego 6-letnią Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gogolewie, dokonał 
zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Marianowo rejestrując 8-letnią Niepubliczną Szkołę Podstawową 
w Gogolewie, obejmującą swoją strukturą organizacyjną klasy I-VIII oraz oddziały 
przedszkolne.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił: „na terenie Gminy nie było reperkusji społecznych 
w związku z wprowadzanymi zmianami ustroju szkolnego”. 

                                                      
8 Zwana dalej Radą Gminy. 

9 Uchwała Nr XXII/149/2017. 

10 Uchwała Nr XXIII/158/2017. 

11 Uchwała nr Rg.0007.235.2017. 
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Do Wójta i Rady Gminy nie wpłynęły skargi w tym zakresie. Takich informacji nie 
zawierały również protokoły z sesji Rady Gminy dotyczące podjęcia uchwał 
w sprawie zmiany ustroju szkolnego. 

(akta kontroli str. 6) 

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

Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie Gminy było prawidłowe 
i skuteczne. Przepisy reorganizujące gminną sieć szkół przyjęto w obowiązującym 
trybie i w wymaganym terminie. Gmina prawidłowo przeprowadziła proces 
aktualizacji ewidencji szkół niepublicznych, związany z reorganizacją szkół. 

 

2. Wdrożenie zmian w gminnej sieci szkół 

W wyniku dokonanych zmian:  

- zasób lokalowy SP im. JP II –  z uwagi na fakt przejęcia budynku szkolnego byłego 
Gimnazjum przy ul. Mieszka I 2a, oddalonym o 450 m od budynku SP sześcioletniej 
przy ul. Jeziornej 15 – zwiększył się o dziewięć sal lekcyjnych w roku szkolnym 
2017/2018; współczynnik zmianowości po zmianie wynosił 0,6 (poprzednio 0,7),  

- uczniom SP im. JP II i oddziałów gimnazjalnych zagwarantowano naukę w sposób 
niewymagający przemieszczania się pomiędzy budynkami szkolnymi,  

- utrzymano sieć oddziałów przedszkolnych w SP im. JP II i jej filii w Dzwonowie 
zapewniających realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego12.  

Wobec faktu przeznaczenia do nauki „przedmiotów wchodzących”13 sal lekcyjnych 
(służących dotychczas do ich nauki na poziomie gimnazjalnym), sprawdzenie stanu 
przygotowania SP im JPII do nauczania w roku szkolnym 2017/2018 tych 
przedmiotów organ prowadzący oparł na pozytywnej opinii rad pedagogicznych 
byłych szkół. Opinie podtrzymane zostały przez komisję powołaną przez dyrektora 
do oceny przygotowania szkoły do realizacji programów nauczania w roku szkolnym 
2017/2018 oraz przez Komisję Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy. 

(akta kontroli str. 6, 7) 

W Gminie, w wyniku dokonanej zmiany w systemie kształcenia droga uczniów do 
szkoły nie uległa zmianie, podobnie organizacja dowożenia uczniów do szkoły. 

Dowożenie uczniów z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 
2016/2017-2018/2019 realizowała firma zewnętrzna w ramach podpisanych umów14. 
Liczba przewożonych uczniów (wychowanków) wg stanu na 30 września wynosiła: 
230 w roku 2016; 222 w 2017 r. i 197 w 2018 r.15 W tym czasie liczba uczniów 
(wychowanków) objętych obowiązkiem dowożenia wynosiła 220, 179 i 156. 

                                                      
12 Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 klasa zerowa i oddział pięciolatków został przeniesiony z Filii SP 

im. JP II w Dzwonowie do budynku szkolnego przy ul. Jeziornej w Marianowie. 

13 Tj. fizyki, chemii, biologii, geografii, drugiego języka obcego w klasach VII i VIII ośmioletniej szkoły 
podstawowej wg nowej podstawy programowej. 

14 Zawieranych w wyniku dokonania wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na okresy: od 1 września 2015 r. do 30 grudnia 2016 r. - 
umowa nr 55/2015 z 8 lipca 2015; na rok 2017 – umowa nr MK/154/2016 z 7 grudnia 2016 r.; od 2 stycznia 
2018 r. do 30 czerwca 2019 r. – umowa nr 161/2017 z 22 grudnia 2017 r. Jednostkowy koszt netto biletów – 
wg stanu na 30 września – wynosił 56,90 zł w roku 2016, 61,80 zł w 2017 r. i 70,95 w roku 2018. 

15 W tym odpowiednio 10, 43 i 41 uczniów nieobjętych obowiązkiem dowożenia zgodnie z art. 32 ust. 7 Prawa 
oświatowego. 
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Wydatki na realizację umów dotyczących dowożenia uczniów wynosiły: 153,8 tys. zł 
w 2016 r., 156,9 tys. zł w 2017 r. i 115,6 tys. zł w roku 2018 (III kw.), co stanowiło 
odpowiednio 71%, 68,1% i 69,5% kwoty wydatków na dowożenie określone 
w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80113. 

(akta kontroli str. 8, 10, 12, 16-21) 

W wyniku reorganizacji gminnej sieci szkół wszyscy pracownicy Gimnazjum – 
17 nauczycieli i czterech pracowników administracyjno-obsługowych z dniem 
1 września 2017 r., zgodnie z art. 236 ust. 1 i 2 przepisów wprowadzających, zostali 
pracownikami SP im. JP II.  

W roku szkolnym 2016/2017 liczba nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę, wraz z kadrą kierowniczą wynosiła 38 osób, w tym 
jedna osoba16 była zatrudniona na czas określony. W kolejnym roku szkolnym, 
tj. 2017/2018 oraz następnym 2018/2019, 8-letnia SP im. JP II zatrudniała 
37 nauczycieli.   

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Gminy zatrudnionych było 14 pracowników 
administracyjno-obsługowych. Z końcem roku szkolnego dwie osoby odeszły 
z pracy na własną prośbę i zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 zmalało do 
12 osób. Po odejściu na emeryturę kolejnej osoby, aktualne zatrudnienie w roku 
szkolnym 2018/2019 pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 11 osób. 

Stan ilościowy kadry kierowniczej nie uległ zmianie: przed zmianą było dwóch 
dyrektorów i zastępca, a po zmianie jest dyrektor i dwóch zastępców.  

(akta kontroli str. 9, 10) 

Gmina nie ponosiła wydatków z tytułu zmiany struktury organizacji kształcenia. 
Poziom wydatków na zadania oświatowe w dziale 801 i 854 klasyfikacji budżetowej 
wynosił: 4 196,4 tys. zł w roku 2016; 4 205,6 tys. zł w 2017 r. i 3 413,6 tys. zł za 
III kwartał 2018 r. (tj. 66,3% planu), w tym wydatki bieżące – odpowiednio – wynosiły 
4 125,1 tys. zł, 4 185,5 tys. zł i 3 262,3 tys. zł. (tj. 71,3% kwoty planowanej). Wydatki 
bieżące na zadania subwencjonowane w latach j.w. wynosiły 3 646,1 tys. zł, 
3 655,4 tys. zł, 2 784,3 tys. zł i zostały sfinansowane: 

‒ ze środków budżetowych w kwotach odpowiednio wynoszących 
3 128,9 tys. zł, (tj. 85,8%), 3 035,2 tys. zł (tj. 83%) i 2 626,9 tys. zł (tj. 94,3%), 

‒ ze środków gminnych w kwotach odpowiednio 438,7 tys. zł (8,3%), 
620,2 tys. zł (tj. 16,9%), 157,4 tys. zł (tj. 5,6 %). 

W 2016 r. wydatki bieżące na zadania subwencjonowane finansowane ze środków 
europejskich wynosiły 78,4 tys. zł (tj. 2,2% kwoty wydatków bieżących na zadania 
subwencjonowane). 

Subwencje oświatowe wynosiły: 2 921,5 tys. zł w 2016 r., 2 831,5 tys. zł w 2017 r. 
i 2 501,4 tys. zł w 2018 r. (trzy kwartały), a dotacje na zadania bieżące odpowiednio 
207,4 tys. zł, 203,7 tys. zł i 125,5 tys. zł. 

Średniomiesięczny koszt kształcenia jednego ucznia wynosił: 835,95 zł w roku 2018 
(IX miesięcy); 804,17 zł w roku 2017 i 793,64 w 2016 r. przy dynamice rok do roku – 
odpowiednio – wynoszącej 104% i 101,3%. 

(akta kontroli str. 10, 12) 

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

Gmina po dokonaniu zmiany w gminnej sieci, polegającej w szczególności na 
przekształceniu SP z sześcio- w ośmioletnią, zachowała dotychczasowe warunki 
lokalowe kształcenia zgodne z przepisami Prawa oświatowego i zapewniła 
                                                      
16 W ramach zastępstwa za nauczyciela korzystającego z urlopu dla podratowania zdrowia. 
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uprawnionym uczniom dowożenie do szkoły. Przyjęty model zmiany organizacji 
kształcenia w Gminie nie wymagał ponoszenia dodatkowych wydatków. 

 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty 

Gmina w związku z reformą oświatową na etapie prac nad wprowadzeniem zmian 
w systemie kształcenia współpracowała z dyrektorami szkół gminnych i organem 
nadzoru pedagogicznego oraz ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli. W szkołach organizowane były spotkania z rodzicami, podczas których 
informowano ich o reformie oświaty, w tym o zmianach na terenie Gminy 
w kontekście reorganizacji systemu kształcenia w kraju. 

W związku z przyjętym do wdrożenia modelem struktury oświaty w Gminie mając na 
uwadze: 

‒ stan bazy materialnej (dostateczna ilość sal lekcyjnych z odpowiednim 
wyposażeniem) gwarantujący właściwe warunki kształcenia, 

‒ akceptację zmian ze strony kadry pedagogicznej oraz rodziców, 
‒ aktywny udział w pracach nad zmianami dyrektorów szkół i rad 

pedagogicznych, 
‒ przyjęty model zmian polegający na włączeniu Gimnazjum (wraz 

z pracownikami) do SP im. JP II, 
‒ brak reperkusji społecznych, 

organ prowadzący nie podejmował dodatkowych działań mających na celu 
aktywizację dyrektorów na rzecz sposobu wdrażania zmian, a także nie nawiązywał 
dodatkowej współpracy z innymi instytucjami. 

(akta kontroli str. 6, 7, 10, 11) 

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

Gmina współpracowała z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie reformy 
oświatowej w zakresie zmian organizacji systemu kształcenia. 

 

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

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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 Szczecinie. 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. 
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Szczecin,  27   grudnia 2018 r. 

 

 

 

Kontroler 
                      Tomasz Wołos  

  Specjalista k. p.  

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

podpis 

 

 

 

           Najwyższa Izba Kontroli 

           Delegatura w Szczecinie 

                        Dyrektor 

 

 

........................................................ 
podpis 

 


