
Protokół nr 35/10 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 20 maja 2010 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzyła Pani Elżbieta Rybak – 

zastępca przewodniczącego Komisji, która na wstępie swego wystąpienia powitała radnych 

oraz Panią Joannę Nowak – pracownika ds. Oświaty. Następnie stwierdziła kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek 

obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza wydatków oświatowych przyjętych na 2010 r. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. Następnie zastępca przewodniczącego Komisji przystąpiła do 

zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodała, że protokół był w Urzędzie 

Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśniła, 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 

Do omówienia tematu umieszczonego w tym punkcie poproszona została Pani Joanna Nowak 

– pracownik ds. Oświaty, która poinformowała członków Komisji o wysokości środków 

pieniężnych, jakie zostały przeznaczone w budżecie gminy na utrzymanie placówek 

szkolnych. Następnie przedstawiła kwoty, jakie zostały przeznaczone na utrzymanie 

poszczególnych placówek szkolnych. W dalszej części zapoznała zebranych ze 

sprawozdaniem związanym z wykorzystaniem przez poszczególne szkoły zaplanowanych 

środków pieniężnych, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto Pani Nowak 

nadmieniła, iż w większości wydatkowane kwoty przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń 

oraz pokrycie kosztów za zużycie energii, wody oraz zakup opału. Kontynuując wyjaśniła, iż 

tylko nieznaczna suma przeznaczana jest na remonty, czy też zakup dodatkowego 

wyposażenia. 

W tym miejscu wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania placówek oświatowych oraz 

kwotach, jakie dokładane są rokrocznie do ich utrzymania. Ponadto członkowie Komisji 

zauważyli, iż likwidacja chociażby jednej ze szkół, do której uczęszcza najmniejsza liczba 

dzieci w znacznym stopniu odciążyłoby budżet gminy oraz pozwoliło na podwyższenie 

standardu w innych placówkach szkolnych. Jednakże zdaniem członków Komisji takie 

działanie nie powinno odbyć się kosztem, nauczycieli i pozostałych osób tam pracujących, dla 

których należałoby znaleźć etaty w innych szkołach. 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań podziękowano Pani Nowak za przybycie 

na posiedzenie i udzielenie informacji. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie Komisji przedyskutowali temat dotyczący bieżących 

remontów dróg gminnych oraz przeznaczonych na ten cel środków. Ponadto omówiona 

została kwestia trwających obecnie inwestycji na terenie gminy. 

 

 

 



Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań i wyczerpaniem tematyki zaplanowanej 

na to posiedzenie, Pani Elżbieta Rybak – Zastępca Przewodniczącego Komisji podziękowała 

wszystkim za udział w obradach i zamknęła kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu 

i Finansów. 
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