
Protokół Nr 15/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 21 maja 2012 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza wydatków oświatowych przyjętych na 2012 rok. 

2. Sprawy bieżące 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, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił Panią Ewę 

Wartałowicz – pracownika Referatu Oświaty o przedstawienie sytuacji finansowej placówek 

szkolnych a w szczególności kwestii związanej z wydatkami. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani Wartałowicz poinformowała zebranych, iż ogólna kwota 

wydatków zaplanowana została w wysokości około 7 mln 605 tys. zł. Następnie zaznaczyła, 

iż w trakcie realizacji budżetów poszczególnych placówek szkolnych wskazana powyżej 

suma może jeszcze wzrosnąć, gdyż z szacunkowych kosztów wynika, że należy jeszcze około 

2 mln zł dołożyć z budżetu gminy. Ponadto wyjaśniła, iż nie zaplanowane zostały również 

środki na podwyżki dla nauczycieli. Kontynuując swą wypowiedź Pani Wartałowicz 

wyjaśniła, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym kwoty wydatków zmniejszyły się. Następnie 

przedstawiła wykonanie budżetu poszczególnych placówek za I kwartał bieżącego roku. 

Ponadto zauważyła, iż pewne oszczędności da się zauważyć również w związku z likwidacją 

szkół w Brzykowie i Restarzewie. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy przeprowadzone zostały już jakieś 

kalkulacje dotyczące kwoty wspomnianych oszczędności. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Wartałowicz wyjaśniła, iż na obecną chwilę nie ma 

sporządzonych wyliczeń, gdyż nie zostały jeszcze zatwierdzone arkusze organizacyjne szkół, 

na podstawie których można byłoby dokonać kalkulacji. 

Następnie Radna K. Ziółkowska zwróciła się z kolejnym zapytaniem a mianowicie, czy 

kwota 2 mln zł jaka ma być dołożona z budżetu gminy na utrzymanie placówek oświatowych 

obejmuje również środki na podwyżki dla nauczycieli. 

Odpowiadając na powyższe Pani Wartałowicz zaznaczyła, iż we wskazanej kwocie nie 

zostały ujęte środki na podwyżki dla nauczycieli. Następnie raz jeszcze podkreśliła, iż 

zmalała kwota wydatków, szczególnie z uwagi na to, iż ograniczone zostały do minimum 

planowane remonty, czy też koszty związane z utrzymaniem. Ponadto wyjaśniła, iż należy 

dokonać wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli jeszcze za 2011 rok. Dodatkowo 

zaznaczyła, iż na początku tego roku uregulowane zostały natomiast zobowiązania na rzecz 

Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu niezapłaconych składek oraz podatku od wynagrodzeń 

wypłaconych na koniec ubiegłego roku. 



Następnie radna K. Ziółkowska zapytała, czy w związku z planowanymi podwyżkami 

zwiększy się również wysokość subwencji oświatowej. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Wartałowicz wyjaśniła, iż wysokość subwencji z roku na 

rok jest wyższa i ujmuje przewidywany wzrost pensji nauczycieli. Ponadto zaznaczyła, iż 

w przypadku placówek oświatowych z naszego terenu kwota subwencji w porównaniu 

z kosztami utrzymania szkół jest jednak zbyt mała, dlatego też obciążony jest również 

dodatkowo budżet gminy. 

W toku dalszych obrad podjęto temat związany likwidacją placówek oświatowych oraz 

możliwości prowadzenia szkół przez stowarzyszenia. W trakcie tej polemiki radna 

K. Ziółkowska zauważyła, iż problem jest ze znalezieniem osób chętnych do prowadzenia 

takiej szkoły, gdyż jak wiadomo z biegiem lat następuje rotacja dzieci i z chwilą opuszczenia 

przez dziecko murów szkolnych rodzic również zaprzestaje swojej działalności w tej 

placówce. Natomiast radny W. Semaszczuk zaznaczył, iż dodatkowym utrudnieniem jest 

kwestia zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia. 

Następnie Pani Wartałowicz na prośbę radnej K. Ziółkowskiej przedstawiła wstępne plany 

związane z redukcją etatów w likwidowanych placówkach szkolnych. Następnie zaznaczyła, 

iż w budynku szkolnym w Brzykowie nadal będzie funkcjonowało przedszkole. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy wspomniane przedszkole będzie działało 

jako samodzielna jednostka. 

W odpowiedzi Pani Wartałowicz poinformowała, iż będzie to oddział przedszkolny 

w Brzykowie z siedzibą w Widawie. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał jak przedstawia się prognozowana liczba uczniów 

klasy pierwszej w Widawie, gdyż z jego informacji wynika, iż jest to znikoma liczba, bo tylko 

6 osób. 

Pani Wartałowicz potwierdziła tą informację i wyjaśniła, iż większość rodziców 

zadecydowała o pozostawieniu na kolejny rok dzieci w oddziałach przedszkolnych. Następnie 

zaznaczyła, iż w związku z powyższym nie można również liczyć na większą kwotę 

subwencji, gdyż póki co przysługuje ona na dzieci uczęszczające do szkoły, co zmieni się 

dopiero w roku 2014. 

W tym miejscu Przewodniczący zauważył, iż jego zdaniem jest to bardzo złe rozwiązanie, 

gdyż obecnie przepełnione zostaną przedszkola natomiast w przyszłym roku trzeba będzie 

utworzyć większą liczbę klas pierwszych. 

Jako kolejny głos zabrał radny A. Mielczarek, który zapytał o środki finansowe, które gmina 

otrzymała ze sprzedaży autokarów szkolnych. 

Odpowiadając na powyższe zapytanie Pani Wartałowicz wyjaśniła, iż jako dochód gminy 

przeznaczone zostały na pokrycie najpilniejszych wydatków. 
 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie radna K. Ziółkowska poruszyła kwestię mieszkań znajdujących się 

w budynku szkolnym w Brzykowie a mianowicie zasad rozliczania lokatorów a także 

dodatkowego obciążania budżetu kosztami utrzymania tych mieszkań. 

W powyższym temacie wywiązała się dyskusja podczas, której radny A. Mielczarek 

zauważył, iż podobna sytuacja jest z innym lokalami a jego zdaniem problem stanowi zbyt 

niski czynsz. 

Z powyższą uwagą zgodził się również radny W. Semaszczuk, który stwierdził, iż skoro 

z roku na rok podnoszone są podatki, to również systematycznie powinna wzrastać wysokość 

czynszu za wynajmowane od gminy lokale. 

Zdaniem pozostałych członków komisji należałoby podjąć działania zmierzające do ustalenia 

nowych stawek, które od kilku lat pozostają bez zmian, natomiast z roku na rok wzrastają 

koszty utrzymywania przez gminę budynków, które na obecną chwilę wymagają dość 



kosztownych remontów. Ponadto, dobrym rozwiązaniem byłoby pójście w kierunku 

sprzedaży wynajmowanych nieruchomości. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie Pan Sebastian Rychlik, 

który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu i zakończył kolejne obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 


