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I. Dane identyfikacyjne 

Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa 
Sól, dalej: Urząd. 

 

Pan Maciej Władysław Jankowski, p.o. Prezydenta Miasta, od 5 listopada 2019 r., 
wcześniej od 26 listopada 2002 r. do 12 października 2019 r. stanowisko obejmował 
Pan Wadim Tyszkiewicz. 

 

1. Rozpoznanie i monitorowanie problemu rozwoju wad postawy uczniów. 

2. Tworzenie warunków pobytu uczniów w szkołach ograniczających/ 
minimalizujących czynniki sprzyjające rozwojowi wad postawy. 

3. Działania informacyjne i edukacyjne na rzecz eliminacji ryzyk rozwoju wad 
postawy. 

 

Lata 2017 – 2019 (do dnia 13 grudnia 2019 r.) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Dorota Rudnicka-Kawa, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/122/2019 z 26 września 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz.489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności  

Gmina Nowa Sól - Miasto (dalej: Gmina) nie dokonała rozpoznania potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży, pomimo  
iż przeciwdziałanie wczesnej zachorowalności i ograniczenia schorzeń układu 
kostno-stawowego, ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy i postaw 
wadliwych u dzieci i młodzieży, stanowiło jeden z priorytetów Regionalnej Polityki 
Zdrowotnej Województwa Lubuskiego (obowiązującej do końca 2018 r.). 
Nierozpoznanie tych potrzeb skutkowało brakiem wiedzy o ewentualnej 
konieczności opracowania i realizacji programu polityki zdrowotnej.   

Odnotować jednakże należy, iż pomimo braku tego rozpoznania, podejmowano 
działania w celu profilaktyki powstawania tych wad.  

Warunki pobytu uczniów w szkołach zorganizowano w sposób minimalizujący 
czynniki sprzyjające rozwojowi wad postawy poprzez  m.in. zapewnienie 
nieodpłatnego udostępniania w każdej szkole gabinetu dla pielęgniarki oraz 
zabezpieczenie wystarczających środków finansowych dla szkół na m.in. 
dostosowanie stanowisk do warunków antropometrycznych uczniów, organizację 
dodatkowych zajęć sportowych z uwzględnieniem elementów zapobiegania wadom 
postawy oraz zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów na wyposażenie 
w sprzęt sportowy czy dokonywanie wymaganych remontów obiektów sportowych.   

Dodatkowymi działaniami na rzecz profilaktyki powstawania i utrwalania wad 
postawy było finansowe wspieranie klubów sportowych, jak również uwzględnienie  
potrzeb mieszkańców, w tym m.in. nauczycieli, rodziców i uczniów szkół 
podstawowych, w zakresie budowy miejskiej pływalni - aktualnie tylko jedna ze szkół 
podstawowych posiada basen, a grupę docelowych użytkowników powstałej 
pływalni stanowić będą jednostki oświatowe w ramach obowiązkowych zajęć 
szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych.  

Gmina prowadziła, m.in. we  współpracy ze szkołami i innymi podmiotami, edukację 
i informację dotyczącą profilaktyki wad postawy i ryzyka ich rozwoju poprzez 
realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny  
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Rozpoznanie i monitorowanie problemu rozwoju wad 
postawy uczniów 

Przeciwdziałanie wczesnej zachorowalności i ograniczenie schorzeń układu kostno-
stawowego, ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy i postaw wadliwych  
u dzieci i młodzieży, stanowiło jeden z priorytetów Regionalnej Polityki Zdrowotnej 
Województwa Lubuskiego, ustalone Zarządzeniem4  Wojewody Lubuskiego, na 

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

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 178 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Aktualnie obowiązujące zarządzenie 

Wojewody Lubuskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalania Priorytetów dla Regionalnej Polityki 
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okres od 16 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Jako sposób realizacji tego 
priorytetu wskazano rozpoznanie potrzeb zdrowotnych w tym zakresie i ewentualne 
opracowanie, na tej podstawie, programów zdrowotnych. 

Gmina nie dokonywała analiz i ocen potrzeb zdrowotnych mieszkańców i wobec 
braku takich rozeznań, w latach 2017-2019 nie opracowała, a tym samym nie 
realizowała żadnego programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 48 ust. 1  
i 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej5 
(dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej) w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 1 
tej ustawy oraz art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym6 (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), o czym również w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 6-14, 271-298) 

Gmina nie dysponowała informacją o liczbie uczniów z rozpoznanymi schorzeniami 
zniekształceń kręgosłupa oraz o przyczynach tych schorzeń.  

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli NIK ze szkół wynikało, że liczba uczniów 
z wadami kręgosłupa łącznie ze wszystkich sześciu szkół7 wynosiła: 297 (rok 
szkolny 2016/2017); 289 (2017/2018); 295 (2018/2019), stanowiąc odpowiednio 9%; 
8,9%; 9,2% z ogółu uczniów wszystkich szkół.  

(akta kontroli str. 8-15) 

1.2. Gmina podejmowała następujące zadania mające znaczenie dla profilaktyki 
wad postawy u dzieci i młodzieży:  

a) w 2017 roku przeprowadziła badania sondażowe wśród rodziców i uczniów szkół 
podstawowych, nauczycieli oraz działaczy środowisk sportowych i trenerów  
dotyczące budowy „Pływalni krytej Solan” w Nowej Soli. Odbyły się również 
konsultacje społeczne w tym zakresie. Badania sondażowe, zawierające  m.in. 
pytanie czy nauka pływania w szkole powinna być obowiązkowa w szkole w ramach 
lekcji wf, zostały przeprowadzone wśród rodziców uczniów klas pierwszych oraz 
uczniów klas IV - VI  szkół podstawowych na terenie: miasta Nowej Soli, gminy 
wiejskiej Nowa Sól i gmin ościennych. Większość ankietowanych (79,9%) wskazało 
na potrzebę wprowadzenia takiego obowiązku w ramach wychowania fizycznego. 
Respondenci w swoich opiniach zdecydowanie podkreślili potrzebę budowy 
pływalni.  

(akta kontroli str. 16-19) 

b) celem zaspokojenia potrzeby mieszkańców w zakresie funkcjonowania w Nowej 
Soli pływalni, Urząd skorzystał ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej: MSiT) i uzyskał częściową dotację na 
budowę tego obiektu. We wniosku o dofinansowanie wskazano, iż użytkownikami 
obiektu będą m.in. gminne jednostki oświatowe w ramach obowiązkowych zajęć 
szkolnych oraz gminne kluby, stowarzyszenia sportowe i stowarzyszenia pływackie. 
W dniu 31 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę 
krytej pływalni. Zakończenie inwestycji zaplanowano w maju 2020 roku. 

 (akta kontroli str. 20-43) 
 

                                                                                                                                       
Zdrowotnej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2021, wśród priorytetów nie wymienia rozpoznawania 
potrzeb w zakresie wad postawy w celu ograniczenia powstawania wad postawy u dzieci i młodzieży. 

5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. 
7 Odpowiednio: SP nr 1 (30 dzieci – 2017 r.; 27 dzieci – 2018 r.; 47 dzieci – 2019 r.), SP nr 2 (58;59;49), SP nr 3 

(6;7;12), SP nr 5 (38;44;59), SP nr 6 (138;117;93), SP nr 8 (27;35;35). 
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c) wspierała uczniowskie kluby sportowe działające m.in. przy czterech szkołach 
podstawowych8, dla których była organem prowadzącym. Gmina przekazała dotację 
celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej  
i turystyki9: 87 tys. zł w 2017 r.; 98,2 tys. zł w 2018 r., 118,2 tys. zł w 2019. Środki 
finansowe zostały przeznaczone na podstawie  umów zawieranych  z klubami, które 
realizowały tematykę mającą znaczenie dla profilaktyki wad postawy u dzieci  
i młodzieży, tj. judo, taniec, piłka ręczna, kolarstwo poprzez realizację zajęć 
sportowych, obozów, turniejów i zawodów10. 

   (akta kontroli str. 44-57) 

d) szkoły, dla których Gmina była organem prowadzącym, uczestniczyły   
w badanym okresie w  programach profilaktyki zdrowotnej realizowanych  
we współpracy z: 

− Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli (dalej: PSSE), 
tj.: „Trzymaj Formę” - program promował zbilansowane odżywianie 
połączone z regularną aktywnością  fizyczną; „Bieg po zdrowie” - podstawą 
zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów, „Śniadanie 
daje moc” – dotyczący zapoznawania się z piramidą zdrowego żywienia  
i zapobiegania otyłości; „Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem” program dotyczył zdrowego odżywania, spotkań 
z dietetykiem i pracownikami PSSE; „Program lekki tornister” dotyczący 
ważenia tornistrów i zapobieganiu wadom postawy;  

− Starostwem Powiatowym w Nowej Soli, tj. „Miej odwagę, nie nadwagę” - 
program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród 
dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata 2018 – 2019 
 w ramach, którego m.in. ważono dzieci i zwracano uwagę na profilaktykę 
otyłości i zdrowego stylu życia; 

− Szkolnym Związkiem Sportowym Ziemia Lubuska z Zielonej Góry,  
tj. „Program Szkolny Klub Sportowy” (zajęcia dotyczące piłka siatkowej, 
piłki nożnej); „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją 
postawę ciała prawidłowo” (zajęcia sportowe z gimnastyki korekcyjnej  
z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych), „Mały Mistrz” zajęcia 
ogólnorozwojowe w celu poprawy aktywności fizycznej wśród dzieci, 
przeciwdziałanie rosnącej liczbie dzieci otyłych oraz z wadami postawy; 

− Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, tj. „Program Lekkoatletyka dla 
każdego!” dotyczący wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży związany ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo  
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu 
terytorialnego;   

− Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, tj. „Program Siatkarskie Ośrodki 
Szkolne” dotyczący rozwijana talentów sportowych w zakresie piłki 
siatkowej - ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 
w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających  
ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego; 

                                                      
8 Przy SP nr 8 - Uczniowski Klub Sportowy Ósemka; przy SP nr 1 – Uczniowski Klub Sportowy AKTIV; przy SP 

nr 3 – Uczniowski Klub Sportowy Trójka; przy SP nr 2 – uczniowski Klub Sportowy PELETON. 
9 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, ze zm.). 
10 Sprawozdania z realizacji tych działań za rok 2017 i 2018 umieszczono na stronie internetowej: 

bip.nowasol.pl.  
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− Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, tj. „Program dla szkół”  
w zakresie dostarczania świeżych owoców i warzyw, soków oraz 
produktów mlecznych. W ramach programu realizowano również działania 
edukacyjne.  

Część tych programów była organizowana we współpracy z Gminą, jednak 
wszystkie były finansowane z innych źródeł niż budżet Gminy (opisano w punkcie 
2.4 niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli str. 58-72, 220-270) 

1.3. Gmina nie dofinansowywała innym podmiotom żadnych programów 
zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej. Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił, 
iż w latach 2017-2019 żaden podmiot nie zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie 
takich programów. Gmina udzielała natomiast pomocy uczniowskim klubom 
sportowym promującym aktywność fizyczną (opisano w pkt. 1.2 wystąpienia 
pokontrolnego). 

(akta kontroli str. 6, 73-74) 
 

1.4. W okresie objętym kontrolą Gmina, poza badaniami bilansowymi, nie 
organizowała w szkołach, dla których była organem prowadzącym, dodatkowych 
badań związanych z wadami postawy uczniów. Dyrektor Generalny wyjaśnił,  
iż Gmina nie dokonywała analizy skali występowania wad postawy wśród uczniów 
miejskich placówek, bowiem skupiono się na obowiązkowych zadaniach gminy.  

(akta kontroli str. 8-10, 73-74) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W Gminie nie dokonano rozpoznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, w tym 
w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży, pomimo iż przeciwdziałanie wczesnej 
zachorowalności i ograniczenia schorzeń układu kostno-stawowego,  
ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy i postaw wadliwych u dzieci  
i młodzieży stanowiło jeden z priorytetów Regionalnej Polityki Zdrowotnej 
Województwa Lubuskiego11 obowiązującej do końca 2018 r. Nierozpoznanie tych 
potrzeb skutkowało brakiem wiedzy o ewentualnej konieczności opracowania  
i realizacji programu polityki zdrowotnej.   

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych 
gminy należą sprawy ochrony zdrowia. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej, zadania władz publicznych dotyczące zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują analizę i ocenę potrzeb 
zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, promocję zdrowia 
i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Do zadań 
własnych gminy należy opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów 
polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Wszystkie szczeble 
administracji samorządowej, w tym gminy są zobowiązane do sporządzania 
programu polityki zdrowotnej na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych12 oraz 
dostępnych danych epidemiologicznych (art. 48a ust. 1 tej ustawy). 

Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił, że Gmina zgodnie ze Strategią Rozwoju Nowej 
Soli – Miasta na lata 2012-202213 w pierwszej kolejności w latach 2017-2019 
                                                      
11 Zarządzenie Wojewody Lubuskiego nr 178 z dnia 16 sierpnia 2016 r. 
12 Zgodnie z art. 95a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej właściwy wojewoda w porozumieniu z 

Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych sporządza regionalną mapę potrzeb zdrowotnych dla 
obszaru województwa, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.  

13 http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=156||m=18  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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realizowała priorytety związane z niwelowaniem wysokiego bezrobocia  
i wynikających problemów społecznych, z naciskiem na rozwój gospodarczy. (…) 
Dyrektor Generalny, wskazał również, że Urząd realizuje zadania polityki 
zdrowotnej, z których wynikają obszary zdrowia publicznego, wymagane ustawowo, 
to jest np.: Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii. W 2020 roku planuje się organizację 
Wydziału Społecznego i wówczas zostanie przeprowadzona diagnoza i rozeznania 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców Gminy Nowa Sól. 

(akta kontroli str. 6-10, 73-74, 271-298) 

 

Pomimo, iż jednym z priorytetów Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa 
Lubuskiego obowiązującej do końca 2018 r. było przeciwdziałanie wczesnej 
zachorowalności i ograniczenie schorzeń układu kostno-stawowego,  
ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy i postaw wadliwych u dzieci  
i młodzieży, Gmina nie rozpoznała potrzeb mieszkańców w tym zakresie celem 
opracowania, w sytuacji stwierdzenia takiej konieczności, programu polityki 
zdrowotnej. 

Odnotować jednakże należy, iż Gmina podejmowała inne działania profilaktyczne, 
których celem było ograniczenie rozwoju wad postawy u dzieci i młodzieży. 
Rozpoczęto inwestycję budowy pływalni w mieście, dofinansowywano kluby 
sportowe, współpracowano z jednostkami realizującymi zadania z zakresu zdrowia 
publicznego, a także realizowano w szkołach szereg programów profilaktycznych.  

 

2. Tworzenie warunków pobytu uczniów w szkołach 
ograniczających/minimalizujących rozwój wad postawy 

2.1. W latach 2017-2019, Gmina była organem prowadzącym dla sieci szkół, którą 
stanowiło sześć szkół podstawowych14 (dalej: SP) i trzy szkoły gimnazjalne15.  
W okresie objętym kontrolą, Gmina posiadała niezbędne informacje do prowadzenia 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym,  
tj. o zasobach kadrowych i lokalowych ze wszystkich szkół, wynikające m.in.  
z protokołów z kontroli przeprowadzanych w szkołach przez Państwową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowej Soli oraz podpisanych przez dyrektorów szkół 
umów na bezpłatne użyczenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, które przekazywane 
były organowi prowadzącemu w ramach bieżącej współpracy.  

(akta kontroli str. 85-105,106-112) 

We wszystkich szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym 
zorganizowane były gabinety profilaktyki zdrowotnej16. Gmina zwróciła się  
z wnioskami17 do Wojewody Lubuskiego o dotację w 2017 r. z przeznaczeniem na 
wyposażenie istniejących gabinetów profilaktyki zdrowotnej wskazując na potrzeby 
wszystkich sześciu szkół podstawowych. Wnioskowano łącznie o przyznanie 32,7 
tys. zł dotacji, której wykorzystanie opisano w pkt 2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str.111-112, 113-121) 

                                                      
14 SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8. 
15 Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowały jako odrębne 

jednostki organizacyjne, a od 1 września 2017 r. zostały włączone do istniejących szkół podstawowych jako 
klasy gimnazjalne. 

16 Jeden gabinet utworzony w 1961 r.; dwa gabinety w latach 80-tych; dwa gabinety w latach 90-tych; jeden 
gabinet w 2005 r. 

17 Z dnia 28 września 2017 r. i z dnia 29 listopada 2017 r. 
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W latach 2017-2019 Gmina sprawowała nadzór w zakresie spraw finansowych  
i administracyjnych szkół, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe18 i we wszystkich szkołach, dla których Gmina była organem 
prowadzącym. Specjalista ds. kontroli zatrudniony w komórce audytu wewnętrznego 
Urzędu przeprowadził łącznie 18 kontroli. Kontrole te nie obejmowały organizacji 
udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.  

 (akta kontroli str. 81-84, 122-125) 

Dyrektor Generalny Urzędu wyjaśnił, że zgodnie z planem kontroli zarządczej 
Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy były przeprowadzane  
w szkołach kontrole w obszarach, w których oszacowano najwyższy poziom ryzyka 
wystąpienia ewentualnej nieprawidłowości, tj. w obszarach administracyjno-
finansowych.   

(akta kontroli str. 73-74) 

2.2. Gmina w badanym okresie, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  
z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami19, zapewniała uczniom 
wszystkich szkół korzystanie z gabinetów profilaktyki zdrowotnej, które 
udostępniano pielęgniarkom na podstawie umów o bezpłatne użyczenie.  

 (akta kontroli str. 111-112, 169-170) 

Czynności kontrolne przeprowadzone przez kontrolera NIK w dwóch szkołach 
podstawowych20 wykazały, iż  gabinety profilaktycznej opieki zdrowotnej były 
prawidłowo wyposażone, a badaniami przesiewowymi objęto całą populację 
podlegającą badaniu.   

(akta kontroli str. 126-129) 

2.3. W 2017 roku Gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 32,7 tys. zł  
ze środków budżetu państwa21 na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
w szkołach, na podstawie umów zawartych z Wojewodą Lubuskim w dniu  
24 listopada 2017 r. oraz w dniu 19 grudnia 2017 r.22 

Wnioskami o dotację objęto wszystkie szkoły podstawowe, które kwotę 29,8 tys. zł23 
wykorzystały w grudniu 2017 r. zgodnie z przeznaczeniem, tj.  na wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole w sprzęt, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 31d o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

Niewykorzystana dotacja w wysokości 2,8 tys. zł24 wynikała głównie  
z zakupu wyposażenia tańszego niż kalkulowano. W dniu 15 stycznia 2018 r., 
zgodnie z zapisami w umowach, sporządzono sprawozdania z rozliczenia 
przedmiotowej dotacji w wymaganej formie i terminie. 

(akta kontroli str. 113-121, 132-168) 

Poza ww. kwotą 29,8 tys. zł ze środków budżetu państwa, szkoły otrzymały  
na wyposażenie gabinetów 4,2 tys. zł ze środków finansowych z budżetu Gminy. 

(akta kontroli str. 130-131) 

                                                      
18 Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm. 
19 Dz. U. poz.1078. 
20 Kontrola Nr P/19/078 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 i 8 w Nowej 

Soli. 
21 Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę 

jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). 
22 Nr 6/G/2017/WZ-V na kwotę 29 264 zł oraz Nr 2/G-II/2017/WZ-V na kwotę 3 387 zł. 
23 SP nr 1: 4 181,39 zł; SP nr 2: 4 303,55 zł; SP nr 3: 5 230 zł; SP nr 5: 4 661,89 zł; SP nr 6: 5 253 zł; SP nr 8: 

6 205 zł. Szkoły zakupiły m.in. meble do gabinetu profilaktycznego, sprzęt medyczny, zestawy pierwszej 
pomocy, apteczki, tablice do badania widzenia barwnego, siatki centylowe. 

24 Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 15.01.2018 r. 
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2.4. W okresie objętym kontrolą, w szkołach, realizowano łącznie dwanaście 
programów profilaktycznych. Każda ze szkół, uczestniczyła przynajmniej w jednym 
programie (jedna szkoła w siedmiu). Koszt realizacji tych programów, nie był 
sfinansowany z budżetu Gminy.  

Najwięcej szkół (5) realizowało program „Trzymaj Formę”25, następnie „Program 
Szkolny Klub Sportowy”(4) 26; „Miej odwagę, nie nadwagę”(4)27. Pozostałe programy 
realizowane w szkołach, to: „Program dla szkół - Warzywa, mleko, owoce  
w szkole)”(3)28, „Program Siatkarskie Ośrodki Szkolne”(2)29, „Szkoła promująca 
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” (2)30, „Program lekki tornister” 
(2)31, „Mały Mistrz” (1)32 „Aktywnie spędzam czas na sportowo i kształtuję swoją 
postawę ciała prawidłowo” (2)33, „Program Lekkoatletyka dla każdego!” (1)34, „Bieg 
po zdrowie”(2)35, „Śniadanie daje moc”(1)36. 

Szkoły realizowały również działania w zakresie profilaktyki odżywiania, zdrowia  
i działań sportowych z inicjatywy kadry nauczycielskiej, niekiedy przy udziale 
pielęgniarki szkolnej, np. „Zdrowo jem, więcej jem”, „Wiem, co jem”, „Uwaga 
nadwaga”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła na widelcu”, „Zdrowe śniadanie – 
Piramida zdrowia”. 

W badanym okresie starano się o środki na organizację w szkołach zajęć 
sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej  
z Funduszu Zajęć Sportowych, ale nie otrzymano dotacji (opisano w puncie 3.1 
wystąpienia pokontrolnego). 

 (akta kontroli str. 15, 58-72, 231-257) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki powiadomienia Gminy przez 
Lubuskiego Kuratora Oświaty (dalej: Kurator) o stwierdzonych uchybieniach  
w działalności szkół, dla których Gmina była organem prowadzącym. W latach 2017-
2019 Kurator, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przeprowadził  
w szkołach: 

− pięć kontroli w trybie działań doraźnych dotyczących problematyki związanej  
z zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki. W wyniku tych kontroli Kurator nie stwierdził istotnych 
nieprawidłowości;  

− dwie kontrole planowe w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, 
organizowania i funkcjonowania oddziałów sportowych w dwóch szkołach37 (nie 
wydano zaleceń).  

(akta kontroli str. 171-180a) 

                                                      
25 W programie uczestniczyło ogółem 1822 uczniów (18,7% ogółu uczniów ze szkół dla których organem 

prowadzącym była Gmina). 
26 182 uczniów (1,8% ogółu). 
27 266 uczniów (2,7% ogółu). 
28 1752 uczniów (18% ogółu). 
29 257 uczniów (2,6% ogółu). 
30 647 uczniów ( 6,6 % ogółu). 
31 624 uczniów ( 6,4 % ogółu). 
32 20 uczniów (0,6% ogółu).  
33 39 uczniów ( 0,4% ogółu).  
34 86 uczniów ( 0,8% ogółu).  
35 182 uczniów (5,7% ogółu) 
36 120 uczniów (3,7% ogółu). 
37 SP nr 8 i SP nr 6. 
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2.6. Nadzór Gminy w zakresie przestrzegania przez szkoły obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów, w tym 
obejmujących eliminację czynników wpływających na wady postawy, prowadzony 
był na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych w szkołach przez PSSE oraz 
corocznych kontroli przeprowadzanych przed rozpoczęciem roku szkolnego przez 
dyrektorów wszystkich szkół38 w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do szkoły39. 

                   (akta kontroli str. 106-110, 181) 
 
W żadnej kontroli przeprowadzonej przez PSSE nie sformułowano nieprawidłowości 
oraz zaleceń w zakresie: zorganizowania miejsca na pozostawienie podręczników  
i przyborów szkolnych przez uczniów, dostosowania sprzętów, z których korzystają 
uczniowie do wymagań ergonomii, posiadania wyposażenia z odpowiednimi 
atestami lub certyfikatami, dostosowania stanowisk pracy do warunków 
antropometrycznych uczniów, stwierdzając m.in., że: 

− we wszystkich szkołach przeprowadzone kontrole wskazywały,  
że zorganizowano miejsce na pozostawienia podręczników i przyborów 
szkolnych przez uczniów, 

− we wszystkich szkołach przeprowadzone kontrole wykazały, iż wyposażenia 
szkół posiadały odpowiednie atesty lub certyfikaty40, 

− we wszystkich szkołach przeprowadzone kontrole wykazały, że była 
sprawowana opieka zdrowotna wykonywana przez pielęgniarkę w gabinecie. 

 (akta kontroli str. 106-110) 
 

Czynności kontrolne przeprowadzone przez kontrolera NIK w SP nr 141 wykazały,  
że dyrektor szkoły zapewnił wszystkim uczniom możliwość pozostawienia w szkole 
podręczników i przyborów szkolnych. 

(akta kontroli: str. 182-183) 

Czynności przeprowadzone przez kontrolera NIK w SP nr 842 pod kątem 
zapewnienia przez dyrektora Szkoły uczniom klas IV-VIII (516 uczniów) możliwości 
pozostawienia w Szkole podręczników i przyborów szkolnych wykazały, iż miejsce 
to stanowią szafki bądź regały, bądź szuflady zlokalizowane w pracowniach 
przedmiotowych oraz 45 szafek zamykanych zlokalizowanych na korytarzu  
w miejscu ogólnodostępnym. Jednocześnie w Szkole zlokalizowane są (w korytarzu, 
w miejscu ogólnodostępnym) 162 szafki zamykane na klucz, które stanowią 
własność podmiotu prywatnego. Warunkiem udostępnienia uczniowi tej szafki do 
korzystania jest wniesienie opłaty w wysokości 6 zł miesięcznie (60 zł za rok 
szkolny), z czego 5 zł miesięcznie (50 zł za rok szkolny za szafkę) otrzymuje 
podmiot prywatny, a 1 zł miesięcznie (10 zł za rok szkolny) – Rada Rodziców. 
Jednocześnie, wszelkie koszty ewentualnych napraw czy wymiany zamka do szafki, 
według zapisu regulaminu korzystania z szafek, obciążają ucznia. Koszty napraw 
oraz wymiany zamka określono na stałą kwotę, tj. odpowiednio 60 zł i 30 zł. 

                                                      
38 W przypadku każdej szkoły w kontroli oprócz dyrektora uczestniczył specjalista ds. BHP oraz społeczny 

inspektor pracy.  
39 Protokoły sporządzane na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

40 W większości szkół 100% mebli posiadało stosowne certyfikaty, w skrajnym przypadku w jednej z szkół (SP nr 
8) 45% (kontrola z dnia 21.11.2017 r.). 

41 W dniu 25 listopada 2019 r. 
42 W dniu 3 i 10 grudnia 2019 r. 
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Według wyjaśnień dyrektora Szkoły, jeżeli uczeń chce zabrać podręcznik 
pozostawiony w sali przedmiotowej (czyli korzysta z możliwości pozostawienia 
podręczników w szkole zapewnionej przez dyrektora) „musi w trakcie przerwy 
znaleźć nauczyciela danego przedmiotu i poprosić o otwarcie drzwi do izby 
lekcyjnej.” Zaproponowane prze siebie uczniom rozwiązanie ocenił, jako: 
„niefunkcjonalne” i „nieadekwatne” w porównaniu do rozwiązania płatnego.   

 (akta kontroli str. 184-185a, 186) 

Dyrektor Generalny Urzędu, wyjaśnił, że dostrzega potrzebę podjęcia działań 
zmierzających do zdiagnozowania problemu występowania płatnych szafek, 
przeanalizowania (…) warunków rozwiązania umów  oraz podjęcia kroków mających 
na celu zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do korzystania z szafek. W tym 
celu planuje się dokonać analizy planu finansowego na rok 2020, w celu 
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych i podjęcia ww. działań  
w przyszłym roku szkolnym. 

(akta kontroli str. 187-190) 

2.7. W żadnym z przekazanych Gminie w latach 2017-2019 protokołów kontroli 
obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa43, dyrektorzy 
szkół nie wskazywali na potrzeby dotyczące eliminacji czynników wpływających  
na wady postawy, w tym dotyczące zapewnienia: miejsca na pozostawienie przez 
uczniów podręczników i przyborów szkolnych, sprzętów dostosowanych  
do wymagań ergonomii, w tym warunków antropometrycznych uczniów. Nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz nie formułowano żadnych wniosków. 

(akta kontroli str. 181) 

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, dyrektorzy 
wszystkich szkół występowali do Gminy o zgodę na zabezpieczenie środków 
finansowych na m.in. zakup wyposażenia i materiałów, sprzętu sportowego, 
wymaganych remontów w przedkładanych projektach planów finansowych szkoły  
na dany rok budżetowy lub wnioskach o dotację. 

(akta kontroli str.191-214) 
 

2.8. W badanym okresie z budżetu Gminy, wydatkowano na tworzenie warunków 
pobytu uczniów w szkołach, by ograniczyć bądź zminimalizować czynniki 
sprzyjające rozwojowi wad postawy ogółem 787,044 tys. zł, z tego: 

− 12,1 tys. zł na dostosowanie stanowisk pracy do warunków antropometrycznych 
uczniów (w 2019 r.)45,  

− 9,7 tys. zł na organizację zajęć wychowania fizycznego na basenie (2,5 tys. zł  
w 2018 r. i 7,2 tys. zł w 2019 r.)46, 

− 544,2 tys. zł na organizację dodatkowych zajęć sportowych (198,1 tys. zł  
w 2017 r., 189 tys. zł w 2018 r. i 157,1 tys. zł w 2019 r.)47,  

− 221,0 tys. zł na wyposażenie szkół w odpowiednią infrastrukturę sportową (m.in. 
zakup drobnego sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, naprawa  

                                                      
43 Sporządzonych na podstawie § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
44 Z tego: 218,7 tys. zł w 2017 r.; 287,6 tys. zł w 2018 r.; 280,7 tys. zł w 2019 r.  
45 Środki w całości otrzymała SP nr 8.  
46 Odpowiednio w latach środki otrzymały: SP nr 2 (1,5 tys. zł i 4,8 tys. zł) i SP nr 5 (0,9 tys. zł i 2,5  tys. zł). 
47 Odpowiednio w latach środki otrzymały: SP nr 1 (35,5 tys. zł, 48 tys. zł i 51,5 tys. zł); SP nr 2 (71,3 tys. zł; 51,8 

tys. zł i 22,4 tys. zł); SP nr 5 (12,5 tys. zł, 11,6 tys. zł i 10,3 tys. zł); SP 6 (40 tys. zł, 25,6 tys. zł i 24,4 tys. zł); 
SP nr 8 ( 38,8 tys. zł, 52,0 tys. zł i 48,5 tys. zł). 
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i konserwacja boisk48 oraz ich obsługa, remont  sal gimnastycznych49  
(20,5 tys. zł w 2017 r., 96,4 tys. zł w 2018 r. i 104,1 tys. zł w 2019 r.)50. Gmina 
nie wydatkowała środków finansowych na inwestycję w bazę sportową szkół.  

 (akta kontroli str. 191-213) 

W okresie objętym kontrolą szkoły, dla których organem prowadzącym była Gmina, 
nie organizowały gimnastyki korekcyjnej i nie wnioskowały o środki na ten cel51.  

Gmina przyznała ogółem pięciu szkołom dodatkowe godziny na realizację zajęć 
edukacyjnych obowiązkowych, w tym:  

− w 2018 roku na zajęcia wychowania fizycznego (nauka pływania) w przypadku 
dwóch szkół (SP nr 2 i SP nr 5)  w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo; 

− w 2019 r. na zajęcia wychowania fizycznego (nauka pływania) kontynuacja dla 
dwóch ww.  szkół w wymiarze od 1 do 2 godzin tygodniowo oraz dla kolejnej 
szkoły (SP nr 8) 14 godzin tygodniowo na zajęcia ogólnorozwojowe w ramach 
wychowania fizycznego we wszystkich oddziałach klas I-III, 

− w ramach klas sportowych na zajęcia: (w 2017 r.) kajakarstwa i lekkoatletyki  
w wymiarze 12 godzin tygodniowo52, piłki nożnej i piłki siatkowej w wymiarze  
24 i 36 godzin tygodniowo53; (w 2018 r.) kajakarstwa i lekkoatletyki w wymiarze 
12 godzin tygodniowo54, piłki nożnej i piłki siatkowej w wymiarze od 6 do 24 
godzin tygodniowo55; (w 2019 r.) kajakarstwa i lekkoatletyki w wymiarze  
12 godzin tygodniowo56, piłki nożnej i piłki siatkowej od 6 do 24 godzin 
tygodniowo57. 

(akta kontroli str. 215-217)  

Ponadto we wszystkich szkołach58 dla których Gmina była organem prowadzącym, 
w ramach statutowych zadań szkoły odbywały się pozalekcyjne, nieobowiązkowe 
zajęcia sportowe dla chętnych uczniów, m.in.: siatkówka, koszykówka, gimnastyka 
korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna, kajakarstwo, piłka nożna, kolarstwo, 
zajęcia z nauki pływania, zapasy, lekkoatletyka, zajęcia ogólnorozwojowe i gry 
zespołowe, badminton.    

(akta kontroli str. 218-219) 

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

 

                                                      
48 SP nr 2, SP nr 6. 
49 SP nr 2 i SP 8. 
50 Odpowiednio w latach środki otrzymały: SP nr 1 (0,08 tys. zł w 2018 r., 1,4 tys. zł w 2019); SP nr 2 (2,2 tys. zł; 

57,6 tys. zł i 86,1 tys. zł); SP nr 5 (2,2 tys. zł w 2018 r.); SP 6 (3,2 tys. zł w 2018 r. i 14,6 tys. zł w 2019 r.);  
SP nr 8 ( 18,3 tys. zł, 33,3 tys. zł i 2,0 tys. zł). 

51 Dyrektorzy szkół, w arkuszach organizacyjnych, przedkładanych organowi prowadzącemu we wrześniu 
danego roku, nie wnioskowali o przyznanie dodatkowych godzin zakresie gimnastyki korekcyjnej. 

52 SP nr 1.  
53 SP nr 2 z klasami gimnazjalnymi (24 i 36 godzin tygodniowo piłka nożna, piłka siatkowa); SP nr 6 (12 godz. 

tygodniowo dla 2 oddziałów, piłka nożna); SP nr 8 (24 godziny tygodniowo dla 4 oddziałów gimnazjalnych, 
piłka siatkowa).  

54 SP nr 1 (12 godzin tygodniowo dla 2 oddziałów). 
55 SP nr 2 z klasami gimnazjalnymi (12 i 24 godzin tygodniowo); SP nr 6 (6 godz. tygodniowo dla 1 oddziału);  

SP nr 8 (24 godziny tygodniowo dla 3 oddziałów, w tym 2 gimnazjalne).  
56 SP nr 1 (12 godzin tygodniowo dla 2 oddziałów). 
57 SP nr 2 z klasami gimnazjalnymi (12 tygodniowo dla 2 oddziałów); SP nr 6 (6 godz. tygodniowo  

dla 1 oddziału); SP nr 8 (24 godziny tygodniowo dla 4 oddziałów). 
58 Na podstawie załączników do arkuszy organizacyjnych szkół i informacji ze szkół. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

3. Działania informacyjne i edukacyjne na rzecz eliminacji 
ryzyk rozwoju wad postawy 

3.1. W okresie objętym kontrolą Gmina podejmowała działania mające znaczenie 
dla eliminacji ryzyk rozwoju wad postawy u dzieci i młodzieży, poprzez: 

a) informowanie oraz współpracowanie z dyrektorami szkół i nauczycielami  
w zakresie przystąpienia do programów sportowych:  

− „Program Siatkarskie Ośrodki Szkolne” – spotkanie informacyjne przy 
współudziale przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Siatkowej  
i uczniowskiego klubu sportowego, którego efektem było zawarcie 
porozumienia na realizację zajęć59;  

− „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej” – działanie przy współudziale Szkolnego Związku 
Sportowego Ziemia Lubuska (dalej: SZS), który miał aplikować o środki  
do MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  
Efektem działań ze strony Gminy było złożenie w listopadzie 2017 r. przez 
wszystkie szkoły, wniosków dotyczących zatrudnienia nauczyciela wf do 
prowadzenia zadania w projekcie i wyrażenie zgody przez Gminę na 
wniesienie wkładu własnego, jednakże SZS nie otrzymał dofinansowania w 
tym zakresie; 

− „Program Lekkoatletyka dla każdego!” – działanie przy współudziale 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którego efektem było zawarcie 
porozumienia60 na realizację programu; 

b) informowanie dyrektorów wszystkich szkół w zakresie przystąpienia  
do programów edukacyjnych: 

− „Miej odwagę, nie nadwagę” program profilaktyki wczesnego wykrywania 
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowosolskiego 
– działanie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, którego 
efektem była realizacja programu w szkołach, dla których Gmina była 
organem prowadzącym; 

− „Zdrowiej jem, więcej jem” projekt prozdrowotny Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska propagujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną – na 
prośbę o pomoc w promocji projektu, Gmina przekazała ofertę w formie 
elektronicznej61 do wszystkich szkół;   

                                                      
59 Porozumienie z dnia 1 września 2017 r. pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Gminą Nowa Sól-

Miasto przy udziale Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 dotyczące udziału w ogólnopolskim projekcie 
szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających  
ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. 

60 Porozumienie z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące udziału w programie „Lekkoatletyka dla każdego!” wraz  
z  aneksem z dnia 14 lutego 2019 r. pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Gminą Nowa Sól-
Miasto. 

61 Adnotacja pracownika na ofercie, iż w dniu 20 września.2019 r. przekazano w formie e-mail do szkół 
podstawowych. 
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c)  informowanie dyrektorów wszystkich szkół (forma elektroniczna) o możliwości 
ubiegania się o wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dotacji, w efekcie 
tych działań wszystkie szkoły skorzystały z dotacji na wyposażenie gabinetów; 

d)  umożliwienie nauczycielom szkół podstawowych zdobycia kwalifikacji w zakresie 
prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków ujętych w planie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez uwzględnienie 
wniosków dyrektorów szkół podstawowych i wydanie zarządzenia w tej 
sprawie62.  

Ponadto Gmina, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym63,  współpracowała z innymi podmiotami, realizując tym samym  m.in. 
we współpracy ze szkołami, edukację i informację dotyczącą profilaktyki wad 
postawy i ryzyka ich rozwoju poprzez realizację programów profilaktycznych  
i edukacyjnych (opisano w punkcie 1.2 i 2.4. niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli str. 58-72, 149-155, 157-158, 220-270) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym obszarze. 

IV. Wniosek 

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o rozpoznanie potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców Gminy i, po dokonaniu wyboru problemu lub problemów 
zdrowotnych, rozważenie opracowania i wdrożenia stosownego programu polityki 
zdrowotnej. 

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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
62 Zarządzenie Prezydenta Nr 0050.1.0155.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie planu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól  - 
Miasto na rok 2018 (umieszczone na stronie www.bip.nowasol.pl.) 

63 Dz. U. z 2019 r. poz. 2365. 
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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. 

 

Zielona Góra, 23 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

Kontroler 

Dorota Rudnicka-Kawa 

Starszy inspektor k.p. 
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