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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Torzymiu 

ul. Wojska Polskiego 35, 66-235 Torzym 

 

Ryszard Stanulewicz - Burmistrz Gminy Torzym od 3.11.1998 r. i nadal 

 

 

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 czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres 
wcześniejszy, jeśli 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 Zielonej Górze 

 

 

      Mariusz Migdał, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/108/2018 z 11.10.2018 r. 

 (akta kontroli str.1-3) 

 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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III. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy Torzym, w zakresie 
wdrożenia zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół, wprowadzonych reformą 
systemu oświaty. 

Gmina Torzym 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 obowiązującego 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. 
Prawidłowo dokonano zmian warunków lokalowych i organizacyjnych, poprawiając 
w prowadzonych szkołach warunki nauczania i zajęć opiekuńczych.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, prowadzoną adekwatnie do potrzeb, 
współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe i efektywne wdrożenie 
zmian w funkcjonowaniu gminnej sieci szkół i placówek oświatowych. 

 

IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe5 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w strukturze szkolnictwa na terenie 
gminy 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Torzym (dalej Gmina) prowadzi: 

 trzy przedszkola: w Torzymiu (sześć oddziałów z 126 wychowankami), 
w Boczowie (dwa oddziały i 50 wychowanków) i w Gądkowie Wielkim (jeden 
oddział z 20 wychowankami);  

 cztery szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w 
Torzymiu (21 oddziałów z 387 uczniami), Szkoła Podstawowa im. Leśników 
Lubuskich w Boczowie (odpowiednio 9 i 148), Zespół Edukacyjny Szkoła 
Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Gądkowie Wielkim (7 i 50) i Szkoła 
Podstawowa w Walewicach z klasami I-III (3 i 24) i oddziałem przedszkolnym     
(1 oddział z 21 wychowankami).  

W porównaniu do roku szkolnego 2017/2018 zmniejszyła się liczba oddziałów 
przedszkolnych (o jeden) i liczba wychowanków (o dziesięć), natomiast wzrosła  
liczba oddziałów szkolnych (o dwa), przy zmniejszeniu liczby uczniów (o dziewięć), 
a do roku 2016/2017 odnotowano zmniejszenie liczby oddziałów przedszkolnych 
o jeden i liczby wychowanków o dziewięć, oraz wzrost liczby oddziałów szkolnych 
o cztery oddziały szkolne przy spadku liczby uczniów o osiem.  

Innych szkół i placówek oświatowych Gmina nie prowadzi i nie dotuje.  

                                                                                                (akta kontroli str.4-5) 

Uchwałą6 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Torzymiu (dalej Rada) 
utworzyła Zespół Szkół w Torzymiu (po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego 

                                                      
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. 
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Kuratora Oświaty), poprzez połączenie z dniem 1 września 2016 r. Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu i Gimnazjum 
im. Ks. Jana Twardowskiego (z zachowaniem granic obwodów obu szkół), przy 
jednoczesnej likwidacji z dniem 1 września 2016 r. ww. jednostek budżetowych. 
Kolejną uchwałą7 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Rada określiła granice obwodów 
ww. szkół.  

                                                                            (akta kontroli str.6-27, 28-30, 31-32) 

Rada Miejska w Torzymiu podjęła w dniu 15 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego8. Miała ona charakter intencyjny i stanowiła podstawę do zasięgania 
obligatoryjnych opinii kuratora oświaty (art. 208 przepisów wprowadzających) oraz 
związków zawodowych (art. 209 ww. ustawy). Określała: 

 plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i 
Gminę Torzym, z granicami obwodów tych szkół, na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (załącznik nr 1 do uchwały), 

 plan sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Torzym publicznych 
gimnazjów oraz tych szkół na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r. (załącznik nr 2 do uchwały), 

 projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę, od 1 września 2019 r. (załącznik nr 3 do uchwały). 

                                                                                            (akta kontroli str.33-39) 

Burmistrz Torzymia przedłożył ww. uchwałę do zaopiniowania: Lubuskiemu  
Kuratorowi Oświaty, NSZZ „Solidarność” i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego 
(dalej ZNP)9, uzyskując odpowiednio opinie:  

 Lubuskiego Kuratora Oświaty, z dnia 28 lutego 2017 r., który wyraził opinię 
pozytywną, wskazując, że rozwiązania zaproponowane w ww. uchwale są 
zgodne z prawem, zapewniają możliwość realizacji obowiązku szkolnego i 
nauki przez dzieci i młodzież Gminy; 

 NZZZ „Solidarność”, z dnia 1 marca 2017 r., który nie sformułował 
jednoznacznej opinii; 

 ZNP, z dnia 7 marca 2017 r., który zaopiniował projekt pozytywnie.  

                                                                                             (akta kontroli str.40-45)  

W dniu 15 marca 2017 r. Rada Miejska podjęła ostateczną uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego10, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.  

                                                                                              (akta kontroli str.46-52) 

                                                                                                                                       
6 Uchwała Nr XIV/90/16 z 12.04.2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Torzymiu (załącznik 

nr 1 do uchwały stanowi Akt Założycielski Zespołu Szkół w Torzymiu, załącznik nr 2 – Statut 
Zespołu Szkół w Torzymiu) 

7 Uchwała Nr XIV/91/16 z 12.04.2016 r. w sprawie zmiany planu sieci szkół prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Torzym oraz określenie granic ich obwodów, 

8 Uchwała Nr XXII/141/17. 

9 Daty wpływu odpowiednio: 21.02.2017 r., 10.02.2017 r., 15.02.2017 r. 

10 Uchwała Nr XXIII/150/17. 
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Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dostosowującej sieć 
szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego11, Rada  uchyliła w ww. uchwale 
§ 1 pkt 3, tj. załącznik nr 312. Burmistrz wyjaśnił, że wprowadzona zmiana ww. 
uchwały wynikała z oczywistej pomyłki i została sprostowana w ramach 
autopoprawki. 

                                                                                           (akta kontroli str.53,57-58) 

Uchwałami w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 6-letnich szkół 
podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe13 Rada Miejska podjęła w dniu 
29 listopada 2018 r., tj. w terminie wynikającym z art. 117 ust. 4 przepisów 
wprowadzających. Uchwały potwierdzały przekształcenie z dniem 1 września 
2017 r. odpowiednio: Zespołu Szkół w Torzymiu w 8-letnią SP im. Bohaterów 
Westerplatte w Torzymiu; 6-letniej SP im. Leśników Lubuskich w Boczowie  
w 8-letnią SP im. Leśników Lubuskich w Boczowie; 6-letniej SP w Gądkowie 
Wielkim w Zespole Edukacyjnym Gądków Wielki w 8-letnią SP w Gądkowie Wielkim 
w Zespole Edukacyjnym Gądków Wielki. Przedmiotowe uchwały stanowiły 
jednocześnie akty założycielskie 8-letnich SP. 

                                                                                             (akta kontroli str.54-56) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta i Gminy Torzym nie funkcjonowały 
szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jst.  Na 
terenie gminy nie działały również szkoły niepubliczne. 

                                                                                                  (akta kontroli str.40) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W ocenie NIK rzetelnie przygotowano i skutecznie wdrożono zmiany w strukturze  
szkolnictwa na terenie Gminy. Przepisy reorganizujące gminną sieć szkół przyjęto 
bowiem w obowiązującym trybie i wymaganym terminie. 

2. Wdrożenie zmian w gminnej sieci szkół 

W wyniku zmian w systemie oświaty, w związku z przekształceniem 6-letnich szkół 
podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe, nie wystąpiła konieczność 
wprowadzenia systemu zmianowego w żadnej ze szkół prowadzonych przez gminę. 
Pogorszeniu uległy jednak współczynniki zmianowości w części szkół14. W szkole 
w Torzymiu zmniejszył się on z 0,92 w roku szkolnym 2016/2017 do 0,88 w roku 
szkolnym 2018/2019 co było związane z utworzeniem szkoły 8-klasowej na bazie 
Zespołu obejmującego również wygaszane gimnazjum. Współczynnik ten natomiast 
zwiększył się w szkołach: w Gądkowie Wielkim z 0,71 do 1,0, w Boczowie - z 0,7 do 
0,9, nie przekraczając wielkości jednostkowej. 

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 warunki lokalowe kształcenia uczniów 
w przekształconych 6-letnich szkołach podstawowych w 8-letnie szkoły podstawowe 
(SP w Torzymiu, SP w Boczowie, Zespół Edukacyjny SP w Gądkowie Wielkim), nie 

                                                      
11 Uchwała Nr XXIV/153/17. 

12 Dotyczący ustalenia sieci szkół od 1 września 2019 r., ponieważ przepisy wprowadzające nie 
przewidują ustalenia sieci po 1 września 2019 r.  

13 Uchwały Nr XXIX/177/17, Nr XXIX/178/17, Nr XXIX/179/17. 

14 Relacja liczby oddziałów do liczby sal lekcyjnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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pogorszyły się, za wyjątkiem SP w Torzymiu, gdzie w roku szkolnym 2017/2018 
uczniowie przechodzili na lekcje plastyki i wychowania muzycznego do budynku po 
byłym Gimnazjum. 

W związku z wprowadzonymi zmianami w sieci szkół uczniowie nie zmienili 
lokalizacji szkół, przekształcenie szkół podstawowych z 6-letnich na 8-letnie nie 
skutkowało również zmianami w sieci oddziałów przedszkolnych.    

                                                                                          (akta kontroli str.4-5,59-60)  

W celu dostosowania byłych szkół 6-letnich do potrzeb 8-letnich i poprawienia 
poziomu edukacji, podjęto następujące działania: 

 SP w Boczowie: przygotowano dwie sale lekcyjne dla klasy VII i VIII, 
tj.  wyposażono uczniów w podręczniki dla tych klas, zakupiono 12 stolików i 
24 krzesła z regulowaną wysokością dostosowaną do wzrostu uczniów, 
zakupiono szafki/skrytki dla każdego ucznia klasy VII i VIII oraz szafy na 
pomoce dydaktyczne, pozyskano sponsora na zakup stolików i krzeseł dla 
klasy VIII oraz zakupiono 24 stanowiskową pracownię komputerową, tablicę 
interaktywną, 2 telewizory, 3 komputery dotykowe, 2 drukarki laserowe. 
Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do nauczania fizyki, 
chemii, biologii, geografii i języka angielskiego. Organ prowadzący sprawdził 
przystosowanie szkoły na potrzeby klasy VII i VIII. Kompleksową kontrolę 
placówki przeprowadził ponadto inspektor BHP.  

 SP w Gądkowie Wielkim zapewniono uczniom: dwie sale lekcyjne (VII i VIII 
klasa), podręczniki i ćwiczenia do VII i VIII klasy, lektury szkolne, podręczniki 
do języka angielskiego. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę do nauczania 
chemii, biologii, geografii, języka angielskiego. Pozyskano sponsorów, którzy 
ofiarowali szkole trójdzielną tablicę i mapy historyczne, geograficzne oraz 
tablice przedmiotowe. Na ukończeniu jest modernizacja pracowni 
komputerowej. Większość niezbędnych pomocy dydaktycznych szkoła 
posiadała, ponieważ były one wcześniej potrzebne do nauki przyrody. Przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 organ prowadzący dokonał 
sprawdzenia przystosowania szkoły na potrzeby klas VII i VIII. Kompleksowej 
kontroli placówki dokonał inspektor BHP.  

                                                                              (akta kontroli str.61-63, 133-134)  

W związku z trwałą  lokalizacją placówek oświatowych w Gminie, w badanym 
okresie nie zmieniła się organizacja dowożenia uczniów do szkół zlokalizowanych 
w Gminie. W związku z realizacją obowiązku szkolnego Gmina zapewniała 
wszystkim uprawnionym uczniom bezpłatny dowóz do szkół własnym taborem 
autobusowym (3 autobusy). W tym czasie zmniejszyła się liczba dowożonych 
uczniów z 332 do 279, tj. o 16,0%  (o 53 uczniów)15:   

 2016/2017: ogółem 332 uczniów (53,8% uczących się) w tym: w Torzymiu – 
214 uczniów, w Boczowie – 76, w Walewicach – 26, w Gądkowie Wielkim – 
16; 

 2017/2018: ogółem 312 uczniów (50,5%), w tym odpowiednio:192, 83, 19, 18; 

                                                      
15 W roku szkolnym 2016/2017 droga do szkoły przekraczała odległości określone w art. 17 ust. 2 

ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwana dalej ustawą o 
systemie oświaty  dla: 244 uczniów klas I-IV szkoły podstawowej (3 km) i 144 uczniów klas V-VI (4 
km) oraz odpowiednio dla 51 i 125 uczniów klas I-III gimnazjum. 
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 2018/2019: ogółem 279 uczniów (45,8%, w tym odpowiednio: 153, 91, 20, 
15. 

Wydatki na własny dowóz do szkół uczniów wyniosły: 520,4 tys. zł w 2016 r., 
456,4 tys. zł w 2017 r. (o 12,3%, tj. o 64,0 tys. zł mniej niż w 2016 r.) i 322,6 tys. zł 
w 2018 r. (do 30 września). 

                                                                                         (akta kontroli str. 64, 65-74) 

Ponadto Gmina finansuje koszty dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej 
(PKS sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.): 

 2016/2017: ogółem 184 uczniów (28,7% uczących się) w tym: w Torzymiu – 
118 uczniów, w Boczowie – 28, w Walewicach – 21, w Gądkowie Wielkim – 
17; 

 2017/2018: ogółem  uczniów (12,8%), w tym odpowiednio: 64, 36, 9, 19; 

 2018/2019: ogółem  uczniów (25,2%), w tym odpowiednio: 84, 35, 17, 23.  

Wydatki z ww. tytułu w latach 2016 – 30.09.2018 wynosiły: 198,2 tys. zł, 193,6 tys. zł 
i 114,9 tys. zł.  

                                                                                  (akta kontroli str.4-5,75-82, 83)  

Reorganizacja gminnej sieci szkół nie wpłynęła istotnie na stan zatrudnienia 
pracowników jednostek oświatowych Gminy w latach szkolnych 2016/2017 – 
2018/2019:  

 stan kadry kierowniczej (5 osób) nie zmienił się, 

 zwiększyła się liczba nauczycieli w szkołach z 82 do 88 (o sześć osób, 
tj. o 7,3%), przy niezmienionym zatrudnieniu nauczycieli w przedszkolach 
(27 osób), 

 tylko w roku 2016/2017 zatrudniano jedną osobę nie będącą nauczycielem 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  

 stałe zatrudnienie pracowników administracyjno-obsługowych odnotowano 
w szkołach (32 osoby), w przedszkolach ich stan zmniejszył się z 22 do 21 
osób (2018/2019), 

 w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na utworzeniu 
Zespołu Szkół w Torzymiu zwolniono przed reformą (w 2016 r.) dwie osoby: 
dyrektora Gimnazjum (likwidacja stanowiska) na mocy art. 20 ust. 2 
w związku z art. 88 ust. 1a Karty Nauczyciela oraz nauczyciela bibliotekarza 
na podstawie art. 20 § 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Koszty zwolnień zostały 
sfinansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,  

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2016/2017 i 2017/2018 nie uzupełniali etatu w innych szkołach. 
W 2018/2019 nauczyciele zatrudnieni w SP w Torzymiu uzupełniali etaty: 
w SP w Boczowie – 9 godzin tygodniowo język niemiecki (jeden nauczyciel) 
i 2 godziny chemii (jeden nauczyciel); w SP w Gądkowie Wielkim: 6 godzin 
wychowania fizycznego (jeden nauczyciel), 3 godziny matematyki (jeden 
nauczyciel) i 4 godziny geografii (jeden nauczyciel).  

                                                                               (akta kontroli str. 84, 91-98, 135) 

W latach 2016-2017 odnotowano zmniejszenie wydatków oświatowych 
z 10.762,7 tys. zł do 10.287,9  tys. zł, tj. o 474,8 tys. zł (o 4,4%). Według stanu na 
30 września 2018 r. Gmina wydatkowała na zadania oświatowe 8.149,5 tys. zł, 
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tj. 71,2% planu wynoszącego 11.446,4 tys. zł, który stanowi 111,3% wykonania 
2017 r.  

Relacja uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do wydatków 
bieżących na zadania subwencjonowane wzrosła o 6 punktów procentowych 
i kształtowała się w badanym okresie: 73,4%, 74,8%, 79,4%. Nadal w całym 
badanym okresie gmina finansowała w istotnej części zadania oświatowe 
subwencjonowane. 

Wykonane wydatki oświatowe Gmina finansowała w latach 2016-2018                   
(do 30 września) z subwencji oświatowej ogółem: w wysokości odpowiednio 50,9%, 
52,9% i 57,7% (ogółem 53,5%) oraz z dotacji celowej na zadania oświatowe: 3,2%, 
3,1% i 3,4% (ogółem 3,2%). 

W 2017 r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków na funkcjonowanie szkół w nowej 
strukturze organizacyjnej. Natomiast w 2018 r. Gmina uzyskała zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej z jej rezerwy w kwocie 46,5 tys. zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.  
Termin wykorzystania tych środków upływa z końcem roku 2018. 

W latach 2016-2017 odnotowano zmniejszenie wydatków bieżących na oświatę 
z 7.441,8 tys. zł do 7.230,8 tys. zł, tj. o 211,0 tys. zł (o 2,2%), w wg stanu na 
30.09.2018 r. wykonane wydatki w kwocie 5.918,3 tys. zł stanowią 81,8% wydatków 
2017 r. 

Również wydatki majątkowe na oświatę w tym czasie zmniejszyły się o 49,8 tys. zł, 
tj. o 23,5%, a na dzień 30 września 2018 r. wyniosły 61,2 tys. zł i stanowią 37,8% 
wykonania 2017 r. 

Koszt jednostkowy miesięczny16 kształcenia jednego ucznia w badanym okresie 
wynosił odpowiednio: 930 zł, 975 zł i 1.068 zł.  

                                                                                          (akta kontroli str.85-87, 90) 

W kontrolowanym okresie dodatkowe przychody w związku z reorganizacją sieci 
szkół (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej) wyniosły: w 2016 r. – 51,5 tys. 
zł i w 2018 r. (30.09) – 46,5 tys. zł. 

W 2016 r. środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem: na odprawy 
z tytułu zwolnienia z pracy nauczycieli. W październiku 2018 r. wydatkowano dotację 
otrzymaną na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, na 
wyposażenie 8-letniej Szkoły Podstawowej w Boczowie. 

                                                             (akta kontroli str.89, 91-98, 116-124, 125-132) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Dokonane przez Gminę zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych szkół NIK 
ocenia pozytywnie. 

                                                      
16 Koszt ten ustalono w oparciu o wydatki poniesione w rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 – Gimnazja, 80113 – 
Dowożenie uczniów do szkół, 85401 – Świetlice szkolne. 
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Warunki funkcjonowania 6-letnich  szkół podstawowych przekształconych w 8-letnie 
nie uległy pogorszeniu i odpowiadają normom bezpieczeństwa i higieny. Gmina 
zapewnia wszystkim uprawnionym uczniom dowożenie lub zwrot kosztów dojazdu 
do szkół. Gmina dokonywała wydatki na oświatę w sposób legalny i gospodarny.   

 

3. Współpraca z Instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie 
oświaty  

Na otwartych posiedzeniach Komisji Społecznej Rady17, z udziałem dyrektorów 
gminnych szkół podstawowych i gimnazjum oraz członkami rad rodziców, omawiano 
(2016 r.) sprawy połączenia SP i Gimnazjum w Torzymiu w Zespół Szkół, w dyskusji 
przeważały zalety planowanego przekształcenia oraz opinia o konieczności 
zorganizowania ogólnego zebrania rodziców w celu poinformowania społeczeństwa 
o istocie tworzenia Zespołu Szkół.  

                                                                                            (akta kontroli str.103-115) 

Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę szkół na terenie Gminy, nie wprowadzono 
żadnych wytycznych dla dyrektorów szkół dotyczących sposobu wdrażania zmian. 
Gmina Torzym na bieżąco współpracowała z dyrektorami szkół w sprawach 
dotyczących zmian w systemie oświaty i zakresie  realizacji zdiagnozowanych 
w szkołach potrzeb wynikających z konieczności wprowadzenia reformy oświaty.  

                                                                                              (akta kontroli str.99-102) 

4.3 Urząd współpracował z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie reformy 
oświaty, w tym w szczególności ze szkołami i kuratorem oświaty w zakresie m.in. 
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i opiniowania uchwał w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Współpracował również ze związkami zawodowymi, radami rodziców i radami 
pedagogicznymi co znalazło odzwierciedlenie m.in. w procesie projektowania 
arkuszy organizacji szkół i opiniowania wprowadzanych zmian związanych 
z reformą oświaty.    

                                                           (akta kontroli str.31-32, 41-45,99-102, 103-115) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

NIK pozytywnie ocenia współpracę Gminy z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty. 

Gmina podjęła adekwatną do potrzeb współpracę z rodzicami, szkołami, 
instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzanie zmian w systemie oświaty, 
informując  społeczeństwo o zmianach w gminnej sieci szkół. 

 

V. Uwagi i wnioski 

W związku z ustalonym stanem faktycznym Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych. 

 

                                                      
17 22 marca 2016 r., 25 stycznia 2017 r., 22 marca 2017 r. 
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VI. 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 Zielonej Górze. 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. 

 

Zielona Góra, 20 grudnia 2018 r.  

 

Kontroler 
Mariusz Migdał 

główny specjalista kontroli 
państwowej 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 
p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa 

 

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

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


