
Protokół Nr 13/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 20 stycznia 2014 r. 

 

Następne trzynaste już posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew 

Krzyżański – Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał 

członków komisji oraz zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum 

niezbędne do obradowania i zaprezentował proponowany porządek obrad, który przedstawiał 

się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z budżetem przyznanym poszczególnym placówkom szkolnym na 

2014 rok. 

2. 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 

Realizując porządek obrad Przewodniczący poprosił jako pierwszą o zabranie głosu Panią 

Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy i omówienie tematyki zaplanowanej w punkcie 

pierwszym. 

W pierwszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła informację o planowanych dochodach 

poszczególnych placówek szkolnych odnosząc się jednocześnie do wysokości środków na 

przewidywane w 2014 roku wydatki w tych jednostkach. Następnie omawiając poszczególne 

składniki wydatków zaznaczyła, iż największe kwoty dotyczą zakupu opału oraz kosztów 

wynagrodzeń pozostałe zaś sumy, to drobne zakupy oraz remonty. 

Następnie głos zabrał radny W. Semaszczuk z zapytaniem o procedury przetargowe związane 

z zakupem opału. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przetarg jest ogólny dla wszystkich 

gminnych jednostek natomiast każda z nich podpisuje odrębną umowę. Ponadto dodała, iż 

jest to uzasadnione, tym iż każda placówka dokonuje zamówień w razie potrzeb. Zaznaczyła 

również, iż nie wszystkie placówki stosują jednakowy opał, gdyż przykładowo budynek 

szkoły w Chociwiu, czy też w Widawie ogrzewany jest olejem opałowym. 

Następnie w powyższej kwestii wywiązała się dyskusja, w trakcie której członkowie komisji 

przyznali, iż omówione Przez Panią Skarbnik rozwiązanie dotyczące zaopatrywania się 

w opał jest bardziej gospodarne i daje większą przejrzystość wydatkowanych środków. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie poruszony został temat remontu c.o. w budynku Gminnego Domu 

Kultury. W trakcie dyskusji w powyższej kwestii rozważono możliwość przeprowadzenia 

prac przez pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. W toku rozmów na temat 

możliwości innych rozwiązań związanych z przedmiotowym remontem Skarbnik Gminy 

wyjaśniła, iż pomimo różnych propozycji koszt prac oraz zakupu materiałów jest na tyle 

duży, że nie obyłoby się i tak bez przetargu. Dodała również, iż jest to zadanie do którego 

realizacji potrzebni są odpowiedni fachowcy wobec czego lepszym rozwiązaniem jest 



wyłonienie firmy, która posiada odpowiednie uprawnienia. Na zakończenie wyjaśniła jeszcze, 

iż podpisując umowę na realizację takiego zadania podany jest okres rozpoczęcia 

i zakończenia prac a po ich przekroczeniu naliczane są kary za nieterminowe wykonanie 

zlecenia. 

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który pokrótce 

przedstawił wyniki sprawdzianów szóstoklasistów oraz egzaminów gimnazjalnych jakie 

przeprowadzone zostały na koniec roku szkolnego 2012/2013. Prezentując średni wynik 

szkoły odnosił się kolejno do wyników uzyskanych na szczeblu gminy, powiatu, 

województwa oraz kraju. 

W trakcie prezentacji rezultatów osiągniętych przez poszczególne szkoły wywiązała się 

dyskusja, w wyniku której członkowie komisji zgodnie ocenili wyniki, jakie uzyskali 

uczniowie szkół gminnych, których średnie są zbliżone do wyników uzyskanych na poziomie 

powiatu, województwa a nawet kraju jako bardzo dobre. Natomiast zdaniem radnych 

rezultaty osiągnięte przez absolwentów Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie są na 

bardzo niskim poziomie, co świadczy chyba jedynie o braku wykwalifikowanej kadry 

nauczycieli. Ponadto członkowie komisji zauważyli, iż gdyby była możliwość zapoznania się 

z osiągnięciami z poszczególnych przedmiotów można byłoby wyciągnąć pewne wnioski 

dotyczące sposobu, czy też jakości nauczania. 

Następnie głos ponownie zabrał Wójt Gminy, który poinformował zebranych, iż w trakcie 

rozmowy z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łasku został poproszony o pomoc 

w dofinansowaniu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej w kwocie 6,5 tys. 

zł. Ponadto dodał, iż w uzasadnieniu swojej prośby Komendant wskazał brak dostatecznej 

ilości sprzętu transportowego, jakim obecnie dysponują, co w znacznym stopniu utrudnia 

pracę policji a tym samym wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Na zakończenie dodał 

jeszcze, iż takie prośby na piśmie zostaną skierowane do wszystkich gmin z terenu powiatu. 

Następnie w powyższym temacie wywiązała się krótka dyskusja w wyniku, której radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby jednakże wesprzeć zakup dodatkowego samochodu 

na potrzeby policji, gdyż również ich zdaniem wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. Powołując się na przykłady pewnych przytoczonych sytuacji związanych 

z oczekiwaniem na przyjazd policji członkowie komisji zgodnie stwierdzili, iż dodatkowy 

pojazd w znacznym stopniu skróci czas interwencji a tym samym pozwoli uniknąć pewnych 

niekomfortowych, czy też wręcz niebezpiecznych okoliczności. 

Na zakończenie Przewodniczący w związku z sugestiami radnych dotyczącymi 

przedstawienia bardziej szczegółowych wyników, tj. z podziałem na poszczególne 

przedmioty zaznaczył, iż zachodzi konieczność zaproszenia na kolejne posiedzenie 

przedstawicieli poszczególnych szkół w celu ich omówienia. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


