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I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Łobzie1, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez. 
 
Renata Kulik, Starosta Łobeski od 20 listopada 2018 r. W okresie od 1 grudnia 2014 r. 
do 20 listopada 2018 r. Starostą był Paweł Marek. 
 
Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 
 
2016 - 2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeżeli 
miał wpływ na kontrolowaną działalność). 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 
 
Jarosław Pułka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/203/2018 z 20 listopada 2018 r.  

 (akta kontroli str.1) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Powiatu Łobeskiego 
w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w funkcjonowaniu powiatowej sieci 
szkół, wprowadzonych reformą systemu oświaty. 

Powiat terminowo dostosował sieć prowadzonych szkół ponadgimnazjalnych do 
nowego ustroju szkolnego, przekształcając dotychczasową Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Szkołę Branżową I stopnia oraz zgodnie z przepisami przeprowadził 
proces aktualizacji wydanych zezwoleń na funkcjonowanie szkół prowadzonych 
przez osoby fizyczne.  

W ocenie NIK przygotowanie Powiatu i szkół do wprowadzenia zmian w systemie 
oświaty należy uznać za prawidłowe i adekwatne do prognozowanej liczby uczniów 
klas pierwszych. 

Starostwo przeprowadziło rzetelną analizę potrzeb dotyczących przyjęcia większej 
liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Przeprowadzono remont budynków 
Zespołu Szkół w Łobzie podwyższając ich standard, a także poszerzając bazę 
lokalową. Na powyższy cel Powiat pozyskał dodatkowe środki m.in. z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego4. W związku 
z powyższym warunki lokalowe szkół oraz wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiają 
przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 bez pogorszenia 
warunków nauczania. 

Powiat monitoruje sytuację zawodową nauczycieli, diagnozuje potrzeby w tym 
zakresie i podejmuje odpowiednie działania wyprzedzające. 

 

                                                      
1 Dalej: Starostwo. 

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

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

4 Dalej: RPOWZ. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

Sprawami związanymi z edukacją i oświatą w Powiecie, zajmował się Wydział 
Oświaty i Kultury5, do którego należała m.in. realizacja zadań związanych 
z tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i prowadzeniem szkół ponadgimnazjalnych 
oraz nadzór nad Zespołem Szkół w Łobzie. Wydział Oświaty prowadził także wykaz 
szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę 
Łobeskiego. 

(akta kontroli str. 9-10) 
W latach 2016-2018 Powiat Łobeski nie utworzył jednostki do obsługi ekonomiczno-
finansowej szkół i placówek oświatowych. 

(akta kontroli str. 11, 16) 
W badanym okresie Wydział Oświaty prowadził (jako organ prowadzący) obsługę 
2 podmiotów: 

 Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie6 (liceum ogólnokształcące, technikum 
zawodowe, branżowa szkoła I stopnia, szkoła podstawowa dla dorosłych), 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie. 

Ponadto Powiat był organem dotującym dla sześciu niepublicznych placówek 
oświatowych: 

 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łobzie, 

 Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Łobzie, 

 Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Łobzie, 

 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 1 w Radowie Wielkim 
(z oddziałami gimnazjum i oddziałami przedszkolnymi), 

 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim, 

 Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy w Siedlicach. 
(akta kontroli str. 31-34) 

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty, 30 stycznia 2017 r. Rada Powiatu 
w Łobzie7 podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łobeskiego. Uchwała 
uzyskała warunkową opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty8 ze względu na 
nieprawidłowe określenia typów szkół oraz nazwy szkoły specjalnej przysposabiającej 
do zawodu. Po dostosowaniu treści uchwały do wytycznych Kuratora Oświaty, Rada 
Powiatu 24 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Łobeskiego. W dniu 
30 maja 2017 r. Rada Powiatu dokonała zmiany przedmiotowej uchwały polegającej na 
dodaniu nowo utworzonej szkoły podstawowej dla dorosłych. Uchwała z 30 maja 2017 r. 
została przedstawiona do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty, który w piśmie 
z 14 czerwca 2017 r. wskazał, że publiczna szkoła podstawowa powinna znaleźć się 
w sieci szkół prowadzonej przez Gminę Łobez i w związku z tym poddał pod rozwagę 
władzom Powiatu kwestię utrzymania w obrocie prawnym ww. uchwały. Zgodnie 
z opinią Kuratora Oświaty Rada Powiatu 29 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie 
utraty mocy uchwały Rady Powiatu z 30 maja 2017 r. Stanowisko Kuratora Oświaty 
zostało przedstawione Burmistrzowi Łobza i uzgodniono, że Burmistrz Łobza przedstawi 

                                                      
5 Dalej: Wydział Oświaty. 

6 Dalej: ZS w Łobzie. 

7 Dalej: Rada Powiatu. 

8 Dalej: Kurator Oświaty. 
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Radzie Miejskiej w Łobzie stosowny projekt uchwały, ujmujący szkołę podstawową dla 
dorosłych w sieci szkół w Gminie Łobez. Uchwała Rady Miejskiej w Łobzie w tej sprawie 
została podjęta 31 sierpnia 2017 r. W wyniku podjętych działań ostatecznie 
obowiązującą uchwałą stała się uchwała Rady Powiatu z 24 lutego 2017 r., na 
podstawie której z dniem 1 września 2017 r.: 

 przekształcono dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową w ZS w Łobzie 
w Branżową Szkołę I Stopnia,  

 6-letnią Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 1 w Radowie Wielkim w 8-
letnią szkołę podstawową, 

 wygaszono Niepubliczne Gimnazjum Specjalne nr 1 w Radowie Wielkim i włączono 
oddziały gimnazjalne do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 
w Radowie Wielkim - będą funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r., 

 przekształcono Prywatną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Łobzie w Prywatną 
Branżową Szkołę I Stopnia w Łobzie, 

 przekształcono Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy w Siedlicach. 
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gminą Łobez 
w dniu 10 marca 2017 r. od 1 września 2017 r. w ZS w Łobzie funkcjonuje Szkoła 
Podstawowa dla Dorosłych, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łobeski, 
a ujęta jest w sieci szkół w Gminie Łobez. 
 (akta kontroli str. 35-81) 
Proces aktualizacji wydanych zezwoleń na funkcjonowanie szkół prowadzonych 
przez osoby fizyczne oraz aktualizacji ewidencji szkół niepublicznych związanych 
z reorganizacją został przeprowadzony w terminie do 10 sierpnia 2018 r., na 
podstawie dostarczonych dokumentów (wniosek, wykaz nauczycieli, ramowy plan 
nauczania, statut, informacja o warunkach lokalowych i wyposażeniu).  
 (akta kontroli str. 82-94) 
Na terenie Powiatu Łobeskiego funkcjonował Zespół Szkół w Resku, dla którego od dnia 
1 lipca 2010 r. organem prowadzącym była Gmina Resko. Porozumienie  
w sprawie przekazania przez Powiat Łobeski Gminie Resko zadania publicznego  
w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Resku podpisane 
zostało 7 kwietnia 2010 r. 

(akta kontroli str. 95-101) 
W oddziałach klas pierwszych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat 
Łobeski9 w latach szkolnych  2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 naukę rozpoczęło 
odpowiednio: 117 uczniów w 5 oddziałach (co stanowiło 64,3% z 182 absolwentów 
gimnazjum), 126 uczniów w 5 oddziałach (co stanowiło 67,4% z 187 absolwentów)  
i 130 uczniów w 5 oddziałach (co stanowiło 60,5% z 215 absolwentów). Według 
danych posiadanych przez Wydział Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 naukę  
w Zespole Szkół w Resku rozpoczęło 58 uczniów (w liceum 40 uczniów – 
2 oddziały, w zasadniczej szkole zawodowej 18 uczniów – 1 oddział).     

(akta kontroli str. 17, 20, 102, 109) 
Liczba uczniów uczęszczających do szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat 
Łobeski na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej10 z 30 września danego 
roku kalendarzowego w latach 2016-2018 wynosiła: 

 347 uczniów w 14 oddziałach w roku szkolnym 2016/2017, 

 350 uczniów w 15 oddziałach w roku 2017/2018, 

 366 uczniów w 15 oddziałach w roku 2018/2019. 

Liczebność oddziałów w zależności od szkoły wynosiła od 18 do 32 uczniów.  
W okresie objętym kontrolą w szkołach prowadzonych przez Powiat, wszyscy 

                                                      
9 Dane obejmują tylko szkoły dla młodzieży w ZS  w Łobzie (liceum, technikum, branżową szkołę I stopnia), bez uwzględnienia 
Zespołu Szkół w Resku. Jak wynika z analizy rekrutacji uczniowie szkół z Gminy Resko kontynuują naukę w ZS w Resku. 

10 Dalej: SIO. 
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uczniowie, którzy potwierdzili chęć podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów 
wymaganych dokumentów, a w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej/Branżowej 
Szkoły I Stopnia złożyli dokumenty i mieli miejsce praktyk, zostali do nich przyjęci. 
Liczba uczniów w oddziałach klasowych planowanych do utworzenia w roku szkolnym 
2019/2020 w ZS w Łobzie będzie wynosiła (dla każdej podstawy programowej) 
maksymalnie do 32 uczniów w liceum i technikum oraz do 30 uczniów w branżowej 
szkole I stopnia.     
W liceum ogólnokształcącym oferowane były m.in. profile humanistyczno-mundurowe, 
biologiczno-chemiczne, matematyczno-fizyczne i przyrodnicze. Technikum kształciło 
w kierunkach: technik hotelarstwa, informatyki, systemów i urządzeń energetyki 
odnawialnej. Zasadnicza szkoła zawodowa (przekształcona w szkołę branżową 
I stopnia) kształciła w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, 
cukiernik, kucharz, ogrodnik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, piekarz, dekarz. Szkoła 
posiadała możliwość kształcenia w każdym zawodzie, w którym uczeń odbywał praktyki. 
Podobna oferta edukacyjna planowana była na rok szkolny 2019/2020, zarówno dla 
absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych. W ZS w Łobzie w liceum 
ogólnokształcącym zostaną utworzone klasy pierwsze o podobnych profilach, 
w Technikum nabór zostanie przeprowadzony w trzech zawodach: technik informatyk, 
technik hotelarstwa, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, w Branżowej 
Szkole I Stopnia kierunek kształcenia uzależniony jest od możliwości odbycia przez 
ucznia praktyk.   
W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 liczba oddziałów w ZS w Łobzie 
wynosiła odpowiednio: w liceum ogólnokształcącym 6 oddziałów w każdym roku (po 
2 dla klasy I, II i III), w technikum 6 oddziałów w każdym roku (po 2 dla klasy I i II i po 
1 dla klasy III i IV) oraz w zasadniczej szkole zawodowej/branżowej szkole I stopnia 
3 oddziały w każdym roku (po jednym dla każdej z klas I-III). 

(akta kontroli str. 20-21, 24-25) 

W roku szkolnym 2019/2020 w ZS w Łobzie planowana jest osobna rekrutacja dla 
absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. Podwojona zostanie liczba 
oddziałów w szkołach dla młodzieży w stosunku do lat poprzednich: 5 oddziałów dla 
absolwentów gimnazjów i 5 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych (po 
2 oddziały w liceum, po 2 w technikum i po jednym w branżowej szkole I stopnia). 
W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów szkół 
podstawowych planowanych jest łącznie 316 miejsc (co stanowiło 73% łącznej liczby 
uczniów kończących gimnazja i szkołę podstawową z terenu 3 gmin11 w powiecie), po 
158 miejsc w każdym z tych roczników. Według informacji posiadanej przez Wydział 
Oświaty w Zespole Szkół w Resku w roku szkolnym 2019/2020 planowane jest 
utworzenie 4 oddziałów klas pierwszych: 2 oddziały w liceum po 25 uczniów – jeden dla 
absolwentów gimnazjów, jeden dla absolwentów szkół podstawowych oraz 2 oddziały 
w branżowej szkole I stopnia po 25 uczniów -  jeden dla absolwentów gimnazjów, jeden 
dla absolwentów szkół podstawowych. 
Z analizy danych historycznych wynika, że do ZS w Łobzie podania składało niespełna 
70% absolwentów szkół z 3 gmin z terenu powiatu łobeskiego. Według danych 
posiadanych przez Wydział Oświaty, na dzień 24 października 2018 r. łączna liczba 
uczniów III klas gimnazjum wynosiła 215, a VIII klas szkoły podstawowej – 217 (łącznie 
432 uczniów), do analiz przyjęto 70% z 432 co daje 302,4 uczniów.  

(akta kontroli str. 17, 25, 102-109) 
W związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a w szczególności 
z kumulacją absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych ubiegających się o miejsca 
w klasach pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Łobeski w roku szkolnym 

                                                      
11 Gmina Łobez, Gmina Radowo Małe i Gmina Węgorzyno. 
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2019/2020  przeprowadzono analizę zmian w ZS w Łobzie. Analiza została opracowana 
we współpracy z dyrektorem Zespołu. Dokument zawierał szczegółowe informacje 
o kalendarzu wdrażania reformy, bazie ZS w Łobzie, ogólnej liczbie oddziałów 
w poszczególnych szkołach i rocznikach, przewidywaną siatkę godzin ogółem i w klasie 
I w roku szkolnym 2019/2020 oraz analizę zagrożeń. Na podstawie analizy sporządzono 
zestawienie potrzeb kadrowych, lokalowych i wyposażenia na potrzeby kształcenia 
absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2019/2020 i latach następnych. Zaplanowano także szereg spotkań, w których brali 
udział przedstawiciele starostwa, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy 
zawodowi i przedsiębiorcy z terenu Powiatu Łobeskiego, podczas których poruszano 
tematy związane z kształceniem zawodowym, współpracą miedzy szkołami 
a przedsiębiorcami w zakresie kształcenia, dostosowaniem kierunków kształcenia do 
potrzeb lokalnego rynku pracy, potrzebą poprawy i unowocześnienia bazy warsztatowej.  

(akta kontroli str. 110-128) 
W latach 2016-2018 Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki mogły być 
przeznaczane w pierwszej kolejności na dofinansowanie dopłat dla nauczycieli, którzy 
uzupełniają lub podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z przyszłymi potrzebami 
edukacyjnymi i kadrowymi szkoły, w szczególności z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, przedmiotów zawodowych (technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik informatyk, instruktor prawa jazdy), pracy z uczniem 
zagrożonym niedostosowaniem społecznym, logopedii, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  
W latach 2016-2018 Zarząd Powiatu w Łobzie na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli przeznaczył 60 465,00 zł: 

 49 667,00 zł dla ZS w Łobzie; 

 10 798,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Uzgodniono z dyrektorami szkół gimnazjalnych, że w roku szkolnym 2019/2020 
nauczyciele uczący w gimnazjach w razie potrzeby będą realizowali zajęcia w ZS  
w Łobzie.  

          (akta kontroli str. 206-225) 

W badanym okresie na modernizację, remonty i wyposażenie ZS w Łobzie Powiat 
wydatkował ze środków własnych łącznie 1 092 992,00 zł. Wykonane remonty  
i inwestycje miały na celu modernizację bazy lokalowej, poprawę warunków 
funkcjonowania, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z infrastruktury uczniom i pracownikom szkół oraz zwiększenia liczby sal lekcyjnych 
i pracowni. 
Od 1 września 2017 r. ZS w Łobzie bierze udział w projekcie Budowa zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego, który realizowany jest 
w ramach RPOWZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 771 988,22 zł, w tym dofinansowanie z UE: 
1 506 189,97 zł. 
Projekt skierowany był do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (od 
1.09.2017 r. przekształconej w szkołę branżową I stopnia). Data zakończenia 
realizacji projektu: 30.06.2020 r. Celem projektu jest stworzenie odpowiednio 
wyposażonej bazy praktycznej nauki zawodu oraz kształcenie zawodowe 
dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki realizacji projektu zostaną 
wybudowane nowoczesne warsztaty Odnawialnych Źródeł Energii. Planowane 
otwarcie warsztatów – grudzień  2018 r. 
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W 2017 r. pozyskano również środki finansowe z programu Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa12 oraz dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną13. 
W 2018 r. utworzono nową pracownię hotelarską. Na ten cel pozyskano 34 407,00 zł 
z rezerwy subwencji oświatowej na 2018 r. 
Wkład własny Powiatu Łobeskiego na realizację ww. przedsięwzięć wyniósł 
w badanym okresie łącznie 541 160,00 zł. 

(akta kontroli str. 27-28, 153-200) 

W celu zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzono nowy 
kierunek kształcenia zawodowego – technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej; wykonano nowoczesny wystrój korytarzy, szatni; uczniowie klas 
mundurowych (klasa policyjna i strażacka) otrzymywali nieodpłatnie umundurowanie 
wraz z obuwiem; uczniowie wyróżniający się działalnością społeczną na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego oraz wysokimi wynikami w nauce mieli możliwość 
otrzymania nagrody w formie bonu na kurs prawa jazdy (1 000 zł); rozbudowano 
i zmodernizowano internat szkolny – z 11 miejsc zwiększono do 24 miejsc; 
organizowano praktyki zagraniczne; nawiązywano współpracę z pracodawcami 
i wyższymi uczelniami: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, 
Politechniką Koszalińską oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Medycznym.  

(akta kontroli str. 29-30, 129-152) 

Dyrektorzy ZS w Łobzie brali udział w spotkaniach w sprawie wdrażania reformy 
oświaty. Analiza zmian oraz prognoza z zestawieniem potrzeb kadrowych, lokalowych 
i wyposażenia na potrzeby kształcenia absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i latach następnych w ZS w Łobzie 
została opracowana we współpracy z dyrektorem Zespołu. W badanym okresie do 
Starostwa Powiatowego w Łobzie nie wpłynęły skargi lub wnioski mieszkańców lub 
radnych dotyczące sytuacji i warunków nauki w szkołach prowadzonych przez 
Powiat. 
Działania Powiatu w zakresie wydanych szkołom zaleceń dotyczących 
wprowadzonych zmian w systemie oświaty oraz zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych ZS w Łobzie były spójne z prognozami demograficznymi i analizami 
dotyczącymi liczby uczniów. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli pełną dokumentację 
byli przyjmowani do szkoły. Ewentualne zmiany w rekrutacji to przyjęcia do klasy 
drugiego wyboru, co wynikało z liczby chętnych uczniów do kształcenia w danym 
profilu i minimalnej lub maksymalnej liczby uczniów w oddziale.   

(akta kontroli str. 25-28, 110-128) 

ZS w Łobzie i Starostwo prowadzili co roku akcję promocyjno-informacyjną. Oferta była 
przedstawiana na targach edukacyjnych, organizowanych przez Środowiskowy Hufiec 
Pracy dla uczniów z terenu powiatu łobeskiego, drawskiego i świdwińskiego, 
organizowane były spotkania z uczniami i rodzicami ostatnich klas gimnazjów i szkół 
podstawowych, wydawane były ulotki informacyjne, specjalne numery gazet szkolnych. 
Informacje o rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami, umieszczane były na stronach 
internetowych samorządów i szkół. ZS w Łobzie organizuje coroczny festiwal nauki oraz 
festyn edukacyjny, podczas których przedstawiana jest oferta edukacyjna oraz baza 
szkoły. Na imprezy zapraszane są ostatnie klasy gimnazjów i szkół podstawowych 
z powiatu łobeskiego. Dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych interesujących się 
ekologią organizowane są wyjazdy do ośrodka edukacyjnego w Ostoi, prowadzonego 
przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

 (akta kontroli str. 29, 201-204) 

                                                      
12 Wartość projektu 15 000 zł, w tym wkład własny 3 000 zł – zakup 335 pozycji książkowych do biblioteki ZS w Łobzie. 
13 Na łączną kwotę 5 856 zł. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze 
działalności Starostwa Powiatowego w Łobzie, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje 
od formułowania wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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. 
 
Szczecin, dnia 19 grudnia 2018 r. 
 
 
 
 

Kontroler 

                     Jarosław Pułka 
główny specjalista kontroli państwowej 
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