
Protokół Nr 2/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytego w dniu 12 stycznia 2015 r. 
 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – 

Przewodniczący komisji. Następnie powitał członków komisji i zaproszonych gości. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

proponowany porządek obrad przedstawiający się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok. 

2. Zapoznanie się z budżetem przyznanym poszczególnym placówkom szkolnym na 

2015 rok 

3. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych 

uwag i został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji obecnych na sali 

(nieobecny radny Marcin Janiak). 

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 przez wszystkich członków komisji obecnych na sali (nieobecny radny 

M. Janiak). 

 

Ad. 1 i 2 
Przystępując do realizacji pierwszego punktu obrad Przewodniczący komisji poprosił 

o zabranie głosu Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy i przedstawienie projektu 

budżetu na 2015 rok. 

Na wstępie swego wystąpienia Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z Uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej zawierającą pozytywną opinię w sprawie 

projektu budżetu Gminy Widawa na 2015 rok. Ponadto dodała, iż jak wynika 

z przedłożonego dokumentu należy nanieść kilka drobnych poprawek technicznych. 

Następnie poinformowała, jak kształtują się zaplanowane dochody i wydatki zaznaczając, iż 

zostały one ustalone mniej więcej na ubiegłorocznym poziomie. W toku dalszej wypowiedzi 

wyjaśniła, iż w dalszym ciągu dość duże środki należy dokładać do oświaty pomimo, iż 

wydatki zaplanowane zostały na podstawie zeszłorocznych kosztów, jakie placówki ponosiły 

na bieżące utrzymanie, bez jakichkolwiek większych remontów, to należy w trakcie roku 

wygospodarować dość pokaźną kwotę na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. 

W tym miejscu Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie, kwestii wypłacania tych dodatków, 

gdyż on spotkał się z rozbieżnymi informacjami na ten temat. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy powołując się na wytyczne zawarte w Karcie 

Nauczyciela wyjaśniła, na jakiej zasadzie przysługuje kadrze nauczycielskiej dodatek 

wyrównawczy. Ponadto zaznaczyła, iż w ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę około 

300 tys. zł, natomiast w bieżącym roku będzie to dużo wyższa suma. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż prowadzone były rozmowy z dyrektorami szkół 

odnośnie oszczędności, jakie można wygenerować w prowadzeniu placówek, jednakże bez 

jakichkolwiek rezultatów. Zaznaczyła jeszcze, iż na etapie wdrażania nowych arkuszy 

organizacyjnych należy wprowadzić jakieś rozwiązania pozwalające na ograniczeniu 

wydatków na oświatę. 



W powyższym temacie wywiązała się dyskusja w trakcie, której radni rozważali możliwość 

wprowadzenia pewnych kwestii organizacyjnych, w wyniku których ograniczone zostałyby 

wydatki na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. W trakcie tej polemiki Skarbnik Gminy 

poinformowała, iż coraz więcej wymogów generuje również dodatkowe koszty, tak jak 

chociażby ograniczanie liczby uczniów mogących uczestniczyć w określonych zajęciach, czy 

też możliwości łączenia klas. 

Następnie kontynuując omawianie założeń budżetu gminy Pani Skarbnik zaznaczyła, iż 

należy również zwiększyć środki na utrzymanie bezdomnych psów umieszczanych w hotelu 

dla zwierząt, gdyż po procedurze przetargowej wzrosła stawka a także w ostatnim czasie 

zwiększyła się liczba tych zwierząt. 

W tym miejscu radny Ryszard Bruzda – Przewodniczący Rady zapytał, czy jest sprawowana 

jakaś kontrola dotycząca ilości zwierząt rzeczywiście przebywających w tym hotelu. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż pracownicy Urzędu Gminy 

wizytowali placówkę, w której przebywają bezdomne psy z terenu naszej gminy. Następnie 

wyjaśniła, iż zwierzęta posiadają czipy i przebywają w odpowiednich warunkach. Ponadto 

zaznaczyła, na jakiej podstawie dokonywane są opłaty za pobyt tych zwierząt. 

W toku dalszych obrad podjęty został temat podatku od posiadania psów, a mianowicie na 

jakich zasadach winien być naliczany, czy też w jaki sposób można byłoby go ewentualnie 

egzekwować. 

Następnie Pani Skarbnik wracając do tematu budżetu gminy wyjaśniła, jaka kwota wydatków 

zabezpieczona została na wypłatę stypendium dla dzieci uzyskujących najlepsze wyniki 

w nauce. Ponadto zaznaczyła, iż jeśli chodzi o stypendia socjalne, to gmina otrzymuje dotacje 

jednakże około 20% do tej kwoty należy zabezpieczyć z własnych środków. Kontynuując swą 

wypowiedź nadmieniła, iż w ciągu roku wypłacane są również tzw. „wyprawki szkolne”, 

czyli dofinansowania do zakupu podręczników. Następnie wyjaśniła, iż w przypadku 

otrzymywanych subwencji niewykorzystana kwota pozostaje w budżecie, natomiast dotacje 

rozliczane są tylko do wysokości poniesionych wydatków, pozostała części musi być 

zwrócona. W toku dalszej wypowiedzi zaznaczyła, iż również w przypadku pozyskania 

środków na realizację inwestycji należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć całość środków 

a dopiero po wykonaniu i rozliczeniu zadania otrzymuje się zagwarantowaną kwotę 

dofinansowania. Pani Skarbnik poinformowała następnie zebranych, iż pojawiła się 

możliwość pozyskania 100% dofinansowania na budowę placów zabaw przy oddziałach 

przedszkolnych w szkołach. Dodała, iż w przypadku naszej gminy o takie środki może się 

starać placówka w Ochlach i w Chociwiu a także prawdopodobnie również w Restarzewie. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi wyjaśniła, jaka jest przewidywalna wysokość 

dofinansowania i na co konkretnie może być wydatkowana. 

Następnie głos zabrała radna Dorota Drabent, która zapytała czy są jakieś plany co do 

zagospodarowania budynku po byłej szkole w Brzykowie, w którym obecnie mieści się 

jedynie przedszkole. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż jeśli chodzi o oświatę to nie stać 

gminy na utrzymywanie nowej placówki można byłoby jedynie przymierzyć się do 

przeniesienia tam przedszkola z Widawy. 

W powyższym temacie wywiązała się dyskusja w trakcie, której radni przyznali, iż byłoby to 

dobre rozwiązanie zarówno dla gminy, jak i też dla rodziców. Ponadto zgodnie stwierdzili, iż 

obecny budynek przedszkola nie spełnia odpowiednich warunków, natomiast w obiekcie po 

byłej szkole w Brzykowie przeprowadzono liczne remonty, jak również teren wokół budynku 

doskonale nadaje się do zabaw dla dzieci. Ponadto padła również propozycja aby wybudować 

również tam plac zabaw, co bardziej uatrakcyjniłoby to miejsce. Natomiast radny Marcin 

Janiak zaproponował aby zrobić rozeznanie wśród rodziców, jak oni zapatrują się na kwestię 

przeniesienia dzieci do placówki w Brzykowie. 



Następnie rozmowa skierowana została na temat sali gimnastycznej w Chociwiu. W trakcie 

tej dyskusji stwierdzono, iż błędna była decyzja budowy takiego obiektu, który w obecnej 

chwili nie spełnia oczekiwań i nie można w pełni z niego korzystać. 

W toku dalszych obrad Skarbnik Gminy wracając do omawiania budżetu zaznaczyła, iż 

w połowie roku najprawdopodobniej zwiększy się również stawka opłat za wywóz odpadów 

komunalnych. Następnie wyjaśniła, iż w przypadku naszej gminy umowa z Eko-Regionem 

zawarta była na dwa lata natomiast niektóre ościenne samorządy miały jednoroczne 

porozumienia. Ponadto zaznaczyła, iż z informacji, jakie posiada właśnie w tych jednostkach 

po kolejnych przetargach kwota usługi wzrastała o około 50% wobec czego należy się liczyć 

z tym, iż w ciągu roku być może trzeba będzie również w naszym budżecie znacznie 

zwiększyć wydatki na ten cel. 

W tym miejscu wywiązała się kolejna dyskusja w trakcie, której na prośbę Przewodniczącego 

Rady Skarbnik Gminy przedstawiła przybliżoną kwotę zaległości podatkowych a także 

pokrótce omówiła procedurę ich ściągalności. Ponadto wyjaśniła, iż wpływy z opłat od 

mieszkańców wystarczały na pokrycie faktur pomijając administrację oraz artykuły biurowe, 

które należało pokryć z innych środków. W trakcie dyskusji radni przyznali, iż wpływ na tak 

drastyczny wzrost stawek może mieć brak konkurencyjności jeśli chodzi o firmy zajmujące 

się odbiorem odpadów komunalnych. Natomiast Skarbnik Gminy podsumowując ten temat 

zaznaczyła, iż jest bardzo dużo nieścisłości w tzw. „ustawie śmieciowej”, która niezbyt 

dokładnie precyzuje, bądź też w ogóle nie określa pewnych kwestii. 

 

Ad. 3 

W punkcie dotyczącym spraw różnych radny M. Janiak poruszył temat dotyczący działalności 

klubów sportowych na terenie naszej gminy a przede wszystkim kwot dofinansowania 

z budżetu gminy, o jakie będą się one ubiegały. 

Następnie wracając do tematu budżetu Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy podkreślił, iż 

bardzo dużo środków finansowych pochłania utrzymanie placówek szkolnych. Ponadto 

zaznaczył, iż na etapie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych należy dokładnie 

przeanalizować poszczególne wydatki i rozważyć pewne możliwości aby uzyskać jakieś 

oszczędności. Kontynuując swą wypowiedź poinformował zebranych, jaka kwota subwencji 

przypada na jednego ucznia oraz ile należy dołożyć z budżetu gminy na cele oświatowe. 

Dodał, iż w budżetach poszczególnych placówek nie planowano żadnych większych 

inwestycji a jedynie zabezpieczono kwotę na bieżące remonty. 

W toku dalszych obrad ponownie podjęto temat przedszkola a mianowicie możliwości 

przeniesienia jego siedziby do Brzykowa. Wójt Gminy przyznał, iż są tam doskonałe warunki 

jednakże przypuszcza, że spotka się to ze sprzeciwem rodziców, których dzieci obecnie 

uczęszczają do przedszkola w Widawie. Ponadto dodał, iż należałoby może rozważyć kwestię 

uruchomienia w tym budynku nauczania dla klas I-III, gdyż dosyć duże koszty pochłania 

chociażby ogrzewanie tego budynku. W trakcie dalszej wypowiedzi zaznaczył, iż tak jak już 

wcześniej wspomniała Pani Skarbnik pojawiła się możliwość pozyskania 100% 

dofinansowania do budowy placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych z czego niestety nie 

może skorzystać jednostka w Brzykowie, gdyż tym programem objęte są jedynie te oddziały 

działające przy szkołach. 

W toku dalszego posiedzenia rozważano różne działania, jakie należałoby podjąć aby 

zachęcić rodziców do przeniesienia dzieci do Brzykowa. Zdaniem Wójta Gminy niewielkim 

nakładem finansowym można byłoby stworzyć idealne warunki dla przedszkolaków, bo i tak 

wkrótce należy się zmierzyć z tematem nowego przedszkola, gdyż obecne nie spełnia 

odpowiednich wymogów. 

Następnie odbiegając trochę od tematu Wójt Gminy poinformował, iż podjęte zostały 

działania mające na celu zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu naszej 

gminy. W toku dalszej wypowiedzi pokrótce przedstawił warunki, jakie należy spełniać aby 

móc skorzystać z takiego wyjazdu. Ponadto zaznaczył, iż po ustaleniu bardziej 



szczegółowych danych zostanie sporządzona informacja, która za pośrednictwem sołtysów 

trafi do mieszkańców, aby jak największa liczba dzieci mogła skorzystać z tego wyjazdu. 

Z kolei radny M. Janiak podjął temat inwestycji, które były zaplanowane a nie zostały 

zrealizowane. Zwrócił się mianowicie z zapytaniem o budowę chodnika przy „kurhanie” oraz 

kostkę, która na ten cel została zakupiona. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż tą kwestię należy ustalić 

z pracownikiem zajmującym się między innymi realizację inwestycji, czy też Kierownikiem 

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, jak technicznie ma być rozwiązane to zadanie. 

Na zakończenie raz jeszcze podjęto dyskusję na temat klubów sportowych oraz możliwości 

ich dalszego utrzymywania z kwoty dofinansowania, jaka została ujęta w budżecie. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta             Przewodniczący Komisji Oświaty 

 

       Waldemar Semaszczuk 


