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Protokół Nr 37/10 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 24 czerwca 2010 r. 
 
 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Marek Olejniczak – 
Przewodniczący Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał radnych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił proponowany 
na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 
1. Analiza sytuacji w zakresie oświaty w gminie. 
2. Zapoznanie się z planem remontów w szkołach w czasie przerwy wakacyjnej. 
3. Sprawy bieżące i różne. 
 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag i został 
przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia 
protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony 
do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 
w dniu dzisiejszym. 
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 
protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 i 2 
Do omówienia tematyki z zakresu szkolnictwa poproszona została Pani Joanna Nowak – 
pracownik ds. oświaty. Na wstępie swego wystąpienia Pani Nowak nadmieniła, iż już od 
kilku lat do utrzymania wszystkich placówek szkolnych funkcjonujących na naszym terenie 
dokładane są środki finansowe pochodzące z budżetu gminy. W dalszej części wyjaśniła, iż 
odkąd w Szkole Podstawowej w Brzykowie został utworzony oddział przedszkolny sytuacja 
tej placówki uległa zmianie, gdyż zwiększyła się liczba dzieci. Ponadto dodała, iż Dyrektor 
tej szkoły wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie powyżej wspomnianego działania. 
W tym miejscu Przewodniczący zapytał, czy nie można starać się o dofinansowanie do 
utrzymania małej placówki szkolnej ze środków pochodzących z „Kapitału Ludzkiego”. 
W odpowiedzi na powyższe Pani Nowak wyjaśniła, iż szkoły korzystają z Programu, 
w ramach, którego prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, a także zostały zakupione 
pomoce dydaktyczne. 
W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat nowo utworzonego oddziału 
przedszkolnego w Brzykowie, w wyniku której członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, iż 
było to doskonałe posunięcie. 
Następnie radny Mikła zapytał ile dopłaca się do utrzymania szkoły w Brzykowie. 
Z kolei Przewodniczący poprosił o porównanie kosztów utrzymania Przedszkola w Widawie 
oraz w Brzykowie. 
W odpowiedzi na powyższe zapytania Pani Nowak wyjaśniła, iż nie są rozgraniczane koszty 
związane z funkcjonowaniem placówki w Brzykowie. Kontynuując nadmieniła, iż utrzymanie 
Przedszkola w Widawie jest znacznie wyższe niż nowo utworzonego oddziału w Brzykowie.   
Następnie przedstawiła czynniki wpływające na powyżej wspomnianą sytuację. W dalszej 
części Pani Nowak zapoznała Komisję z planowanymi remontami w poszczególnych 
placówkach oraz kosztach tych modernizacji. 
Następnie radny Mikła zapytał jaka kwota środków finansowych z budżetu gminy jest 
dokładana do danej szkoły. 
Udzielając odpowiedzi na powyższe zapytanie Pani Nowak przedstawiła ogólną kwotę 
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subwencji, liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół, a następnie kwotę 
przypadającą na jednego ucznia. 
 
Ad.3 
W kolejnym punkcie członkowie Komisji podjęli temat dotyczący wynagrodzeń nauczycieli 
oraz przysługujących im dodatków. Ponadto poruszona została kwestia mieszkań socjalnych, 
zajmowanych przez osoby, które zamieszkują zupełnie gdzie indziej. W  wyniku dyskusji na 
powyższy temat członkowie Komisji stwierdzili, iż w przypadku takich lokatorów powinno 
się zastosować dużo wyższe stawki czynszu, które zmobilizowałyby takie osoby do 
opuszczenia lokalu.   
W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie Przewodniczący 
podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady Komisji 
Rewizyjnej. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
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