
Protokół Nr 19/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 14 lipca 2014 r. 

 

 

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 przedstawił 

proponowany porządek obrad: 

 

1. Analiza realizacji wydatków oświatowych.  

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 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrała Pani Magdalena Paliwoda – Kierownik Referatu 

Oświaty, która przedstawiła zaawansowanie wydatków oświatowych placówek szkolnych 

w porównaniu do przyjętego budżetu. Oznajmiła, że na koniec czerwca Przedszkole 

Publiczne wykonało 60% swojego budżetu uszczuplając go o kwotę ok. 543 tys. zł 

w stosunku do planu – 910 tys. zł. Szkoła Podstawowa w Ochlach zmniejszyła swój budżet 

o kwotę 487 tys. zł w stosunku do planu, który wynosi 827 tys. zł, co stanowi 59% budżetu. 

Kontynuując Pani Paliwoda przedstawiła kolejno wykonanie budżetu Zespołu Szkół 

w Chociwiu oraz Zespołu Szkół w Widawie. Oznajmiła, że szkoła w Chociwiu zrealizowała 

55% swojego budżetu, który wynosił 1 780 tys. zł, natomiast szkoła w Widawie wykorzystała 

57% ogólnego budżetu, który kształtuje się w kwocie 3 445 tys. zł. W tym miejscu Pani 

Kierownik poinformowała, że jednorazowe dodatki dla nauczycieli zostały już wypłacone, ale 

w budżecie nie były ujęte. 

Odpowiadając na zapytania radnych dotyczące przetargu na dowóz dzieci, Pani Paliwoda 

oznajmiła, że do przetargu przystąpiła jedna firma – 110 Mil i ona będzie dowoziła dzieci 

w nowym roku szkolnym.  

 

Ad. 2 

Realizując drugi punkt obrad głos zabrał Pan Wójt, który omówił projekty uchwał 

przygotowane na zbliżającą się sesję Rady Gminy. Nawiązał również do potrzeby naprawy 

drogi masą asfaltową przy zjeździe z Sarnowa na Korablew. 

Ponadto głos zabrał radny Mielczarek, który zasygnalizował temat magazynowania kruszcu 

na placu przy budynku wiejskim w Zborowie. Oznajmił, że duża pryzma kamienia leży 



na wieku szamba i zdaniem radnego istnieje zagrożenie, że podczas zabierania kamienia 

zostanie ono uszkodzone. Kontynuując radny Mielczarek mówił o zanieczyszczonej ścieżce 

rowerowej przy drodze powiatowej w kierunku Zborowa. Oznajmił, że chwasty Zarząd Dróg 

wykosił, ale piasku pozimowego nie zebrał, a taka ziemia stanowi dobre podłoże, aby 

chwasty ponownie wyrosły.   

 

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: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


