Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
odbytego w dniu 10 stycznia 2020 r.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła Pani Wanda Nowak – Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, która powitała radnych - członków obu Komisji, Pana
Michała Włodarczyka – Wójta Gminy i Panią Ewę Wartałowicz – Skarbnika Gminy oraz
pozostałych gości.
W dalszej kolejności stwierdziła kworum niezbędne do obradowania i przedstawiła
proponowany porządek obrad:
1. Zapoznanie się z realizacją Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
2. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
3. Sprawy bieżące i różne – omówienie autopoprawki do złożonego projektu budżetu
gminy na 2020 r.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie wnoszono.
Ad. 1
Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2019 r. złożyła Pani Ewa Wartałowicz –
Skarbnik Gminy.
Do przedłożonego sprawozdania nie zgłaszano żadnych uwag.
Ad. 2
W sprawach dotyczących oświaty jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt, który poinformował,
że ewentualne zmiany w organizacji oświaty na terenie gminy należ dokonać do końca
miesiąca lutego, zgodnie z ustawą. W tym miejscu Wójt oznajmił, że obecnie przeprowadzana
jest analiza wielkości poszczególnych przyszłych roczników szkolnych, a co za tym idzie
prognozowane koszty utrzymania szkół. Kontynuując swoją wypowiedź Pan Wójt nawiązał
do placówki szkolnej – w Ochlach, dodał, że w 2019 r. przeprowadzono tam reformę
w wyniku której pojawiły się oszczędności, ale dodał, że prognozy na lata przyszłe nie są
obiecujące.
W tym miejscu oznajmił, że w szkole w Ochlach w 2018 r. naukę pobierało 32 dzieci na które
otrzymano subwencję w wysokości ok. 318 tys. zł, a faktyczne koszty utrzymania wyniosły
950 tys. zł, w 2019 r. do szkoły uczęszczało 27 dzieci, otrzymana subwencja wyniosła
277 tys. zł, a koszty utrzymania wyniosły 689 tys. zł. Powyższe dane wskazują wysokość
środków dołożonych z budżetu gminy na funkcjonowanie tej placówki, oznajmił Pan Wójt.
W toku dalszej wypowiedzi oznajmił, że rodzice dzieci z tamtego obrębu szkolnego nie
rozumieją lub nie chcą rozumieć obecnego stanu rzeczy i żądają wybudowania, dla tej garstki
dzieci stołówki szkolnej.
W temacie głos zabrała również Pani Bogumiła Krysiak dyrektor placówki, która oznajmiła,
że stan techniczny budynku jest zły, całkowitej wymianie podlega instalacja wodnokanalizacyjna i elektryczna, dodała, że ciągle następuje wiele awarii, które ze względu na zły
stan finansowy usuwane są półśrodkami. Jednak rodzice utrzymują, że placówka jest
w dobrym stanie i powinna być dalej utrzymywana co poparli pismem skierowanym
do Kuratora Oświaty.

Podsumowując powyższe Pan Wójt oznajmił, że sytuacja w oświacie jest coraz trudniejsza,
dodał, że istniejący niż demograficzny spowoduje, że szkoła w Ochlach powoli wygasi się
samoczynnie, a w pozostałych placówkach szkolnych również odnotowuje się spadek
uczniów, a co za tym idzie mniejszą subwencję oświatową.
Do całej sytuacji odniósł się radny Krata, który oznajmił, że szkoła w Ochlach powinna być
już dawno zlikwidowana, a brak zgody Kuratora na likwidację placówki powinno skutkować
przyznaniem dodatkowych środków na jej utrzymanie.
Do wypowiedzi radnego Kraty odniosła się Pani Krysiak – dyrektor, która oznajmiła,
że Kurator Oświaty jest jednostką nadrzędną nad szkołami i każde działanie musi być poparte
jego zgodą.
Ad. 3
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt Gminy, który
poinformował, że przygotowany projekt budżetu gminy na 2020 r. został oceniony
pozytywnie przez RIO, ale okoliczności sprawiają, że trzeba dokonać pewnych zmian, dodał
Wójt. Kontynuując Pan Wójt przypomniał, że planowane było złożenie wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego o wsparcie finansowe budowy placu zabaw i siłowni w Chociwiu, ale
usytuowana nad przedmiotową działką linia średniego napięcia uniemożliwia realizację tego
projektu, gdyż brak w tym zakresie zgody Nadzoru Budowlanego. Wobec powyższego, aby
nie stracić możliwości pozyskania funduszy z UM wystąpimy o wsparcie finansowe
do budowy placu zabaw w miejscowości Brzyków oznajmił Pan Wójt.
Kolejno głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że
w budżecie gminy należy również zabezpieczyć określony poziom środków na zarządzanie
kryzysowe, toteż zmienia się kwota dochodów i kwota wydatków w stosunku do pierwotnie
przedstawionego projektu. Kontynuując dodała, że w 2020 r. łączna kwota rat kredytów
będzie wynosiła ok. 770 tys. i będzie pokryta z wolnych środków, a na odbiór odpadów
zagwarantowano 1.415 tys. zł. Poza tym dodała, że jest przygotowany projekt wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 przedstawiający wysokość dochodów, wydatków,
wyniki budżetowe oraz stan zadłużenia.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Oświaty – Pani Wanda Nowak zamknęła
obrady Komisji i podziękowała wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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