
Protokół Nr 17/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 12 maja 2014 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał członków komisji oraz zaproszonych 

gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował 

proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

 

1. Analiza wydatków oświatowych przyjętych 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 

Przystępując do realizacji zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu 

Panu Jerzemu Sylwestrowi Woźniakowi – Wójtowi Gminy, który na wstępie poinformował 

radnych, iż za pośrednictwem Urzędu Pracy zatrudnione zostały trzy osoby do prac 

interwencyjnych na okres sześciu miesięcy. Ponadto dodał, iż około dwunastu osób będzie 

wykonywało prace społeczno-użyteczne. Następnie zaznaczył, iż jedna osoba odbywa 

również staż i przydzielona została do opieki nad stadionem. W toku dalszego wystąpienia 

Wójt Gminy pokrótce przedstawił projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 

projekt zmiany uchwały budżetowej. Podkreślił, iż głównym powodem tych modyfikacji jest 

konieczność przetworzenia wykazu przedsięwzięć a w szczególności limitu wydatków na 

zadania związane z przebudową dróg. Na zakończenie swego wystąpienia omówił jeszcze 

projekt uchwały dotyczący ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

Następnie głos zabrała Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, iż w treści 

poprzedniej uchwały budżetowej wkradł się niewielki błąd techniczny, który należy 

sprostować. Dodała również, iż w związku z tą omyłką skład orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej nie uchylił podjętej uchwały a jedynie zobowiązał do usunięcia błędu 

w określonym terminie. W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik przedstawiła wydatki, 

jakie w bieżącym roku poniesiono na oświatę. 

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią wniosku, jaki złożyli przedstawiciele 

Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie dotyczący prośby wsparcia remontu budynku. 

W powyższym temacie wywiązała się dyskusja, w trakcie której Wójt Gminy zaznaczył, iż do 

niego nie docierają żadne informacje odnośnie bieżącego stanu budynku a także dane 

dotyczące przeglądów obiektu, którego gmina jest właścicielem. 



Ad. 2 

W kolejnym punkcie radny A. Kowalczyk poruszył temat remontu drogi powiatowej łączącej 

trasę Widawa-Chociw z Rogóźnem. 

W powyższej kwestii głos zabrał radny H. Morawski, który zaznaczył, iż zostało wykonane 

tam około 700 metrów nakładki asfaltowej i nie jest to całość. 

Powyższą wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy, który wyjaśnił, iż pozostała część miałaby być 

zrobiona, gdy tylko wypracowane zostaną jakieś oszczędności. 

W toku dalszych obrad radny M. Jaros zaproponował aby w razie remontu drogi w Sarnowie 

a przede wszystkim ewentualnego kopania rowów przy tej trasie uprzedzić mieszkańców, 

którzy mają swe nieruchomości położone w sąsiedztwie tej drogi, gdyż chodzi o montaż 

przepustów. Ponadto zapytał o remont drogi w miejscowości Łazów. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące remontu drogi w miejscowości Łazów wyjaśnił, iż będzie 

wykonana tam jedynie naprawa fragmentu tej drogi. 

 

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 


