Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
odbytego w dniu 30 stycznia 2019 r.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Pan Tadeusz Pacholik – Przewodniczący
Komisji Budżetu, który powitał radnych - członków obu Komisji oraz Pana Michała
Włodarczyka – Wójta Gminy i Panią Ewę Wartałowicz – Skarbnika Gminy.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:
1. Analiza umorzeń w podatkach przyznanych w 2018 r.
2. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
3. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Następnie Przewodniczący obu Komisji przystąpili do zatwierdzenia protokołów
z poprzednich posiedzeń. Do przedstawionych protokołów nie wnoszono uwag i zostały one
przyjęte przez członków poszczególnych komisji.
Ad. 1
Realizując przyjęty porządek obrad głos zabrała Pani Wartałowicz, która poinformowała, że
w 2018 r. umorzenia w opłatach podatkowych wyniosły 4457 zł i dotyczyły podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
W tym miejscu Pan Wójt poinformował, że umorzenia dotyczyły tylko osób fizycznych, które
w związku z nabyciem gruntów starały się o taką ulgę bądź trudną sytuacją finansową lub
zdrowotną podatnika była uzasadnieniem do udzielenia takiej ulgi. Kontynuując Pan Wójt
dodał, że kwota umorzeń nie była duża i oznajmił, że była mniejsza niż w latach poprzednich.
Ad. 2
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że ocena kosztów utrzymania
placówek oświatowych potwierdziła, że największej dotacji wymaga placówka w Ochlach,
a głównym powodem takiego stanu jest mała liczba uczniów skutkująca otrzymaniem niskiej
subwencji oświatowej. Na potwierdzenie powyższego Pan Wójt przedstawił następujące
dane:
- koszt utrzymania 6-klasowej szkoły rocznie wynosi – ok. 950 126 zł,
- otrzymywana subwencja oświatowa – ok. 318 724 zł,
czyli 67% kosztów utrzymania szkoły finansuje budżet gminy.
W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że dalsze funkcjonowanie szkoły w Ochlach
w obecnej formie jest nie do przyjęcia, ale mając na względzie stanowisko rodziców planuje
się przekształcić szkołę 6-klasową w szkołę, gdzie będzie się odbywało tylko nauczanie
przedszkolne i wczesnoszkolne. Kontynuując Pan Wójt poinformował, że całkowita
likwidacja placówki oświatowej wymaga pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, a takiej zgody
na dzień dzisiejszy nie mamy.
Pozostając w temacie Pan Wójt przedstawił dane prognozujące liczbę uczniów w oddziale
przedszkolnym w szkole w Ochlach na rok szkolny 2020/21 – 4 dzieci, a w roku szkolnym
2021/22 – 6 dzieci.

W związku z powyższym do końca lutego należy podjąć uchwałę zmieniająca strukturę
szkoły w Ochlach, poinformował Wójt Gminy.
Zmiana struktury szkoły przyniesie pewne oszczędności związane z utrzymaniem placówki
polegające na zmniejszeniu etatów nauczycielskich, zmniejszeniu etatów palaczy,
zmniejszeniu kosztów i rodzaju ogrzewania budynku (odcięcie piętra budynku i zmiana
rodzaju pieca) dodał Pan Wójt.
W związku z powyższym Wójt Gminy odczytał przygotowany projekt uchwały w sprawie
zmiany struktury szkoły w Ochlach.
W wyniku przeprowadzonego głosowania 8 radnych oceniło przygotowany projekt uchwały
pozytywnie, a 1 radny wstrzymał się od głosu.
W nawiązaniu do powyższego głos zabrała Pani Edyta Bulniak – Bąk, która potwierdziła fakt
wysokiej dotacji z budżetu gminy na utrzymanie oświaty i poinformowała, że wraz końcem
roku szkolnego z gimnazjum odejdzie łącznie 63 dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że na jedno
dziecko przypada kwota 9 tys. zł subwencji to ogólna kwota subwencji będzie zmniejszona
o kwotę ok. 56 tys. zł.
W temacie oświaty głos zabrała także radna Kaczmarek, która pytała, ilu nauczycieli jest
zatrudnionych w szkołach i ilu zamierza odejść na emeryturę.
Z siatki godzin wynika, że musi być zatrudnionych 100 nauczycieli, a na emeryturę nie
można nikogo wysłać na siłę, to musi być decyzja nauczyciela, oznajmił Pan Wójt.
W temacie głos zabrał również radny Jasiak, który stwierdził, że poziom nauczania w gminie
jest niski, a duża liczba uczniów musi pobierać korepetycje za które płacą rodzice.
Ad. 3
W punkcie trzecim dzisiejszego porządku obrad głos zabrał Sławomir Stępnik –
Przewodniczący Rady Gminy, który nawiązał do obowiązującej uchwały Rady Gminy
określającej sposób wynagradzania radnych i dodał, że dokument ten powinien być ponownie
przeanalizowany.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Tadeusz Pacholik zamknął obrady Komisji
i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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