
Protokół nr 6/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 14 kwietnia 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:00
Godz. zakończenia – 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Dariusz Zdunek
5. Józef Potyszka
6. Bronisław Kopeć
7. Michał Jurewicz
8. Zenon Szynka

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Filistyński
2. Z-ca Burmistrza Iwona Janiec
3. Sekretarz GiM Kazimierz Orlef
4. Naczelnik Wydziału Finansowego Marianna Ludkiewicz
5. Kierownik Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu Marta Kołodziejska. 

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Ocena wykonania budżetu za 2010 r.
3. Ocena działalności Zakładu Obsługi Szkół za 2010 r. 
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji R. Kalus. 
Następnie Komisja przyjęła protokół nr 5/11 z dnia 17 marca 2011 r. bez zastrzeżeń.
W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” 
- 0.

Ad. 2. Przedstawienia najważniejszych informacji z wykonania budżetu za 2010 r. dokonała 
Naczelnik Wydziału Finansowego M. Ludkiewicz. 
Rada Miejska uchwaliła budżet na 2010 r. następującymi kwotami:
− dochody w wys. 36.885.642,00 zł;
− wydatki w wys. 38.545.640,00 zł;
− deficyt budżetowy  1.659.998,00 zł.
W ciągu roku 2010 r. budżet uległ zmianom dokonanym uchwałami Rady Miejskiej w ilości 
19 uchwał oraz zarządzeniami Burmistrza w ilości 13 zarządzeń. 
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Na podstawie zmian w/w dokonano po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 535.072,11 
zł, po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 3.164.927,89 zł.
Plan budżetu po zmianach wynosił:
− dochody – 36.350.569,89 zł;
− wydatki – 41.710.567,89 zł.

Wykonanie budżetu za 2010 r.:
− dochody  –  36.373.348,99  zł  (100,06%do  planowanych),  w  tym  dochody  bieżące  – 

33.011.526,73 zł (105,35% do planowanych), majątkowe – 3.361.822,26 zł (67,05% do 
planowanych);

− wydatki  –  wydatkowano  kwotę  38.785.316,69  zł  (co  stanowiło  92,99% planowanych 
wydatków),  w  tym  majątkowe  –  7.824.215,99  zł  (co  stanowi  88,39%  planowanych 
wydatków inwestycyjnych,  a tym samym 20,17% ogólnych wydatków budżetowych w 
2010 r.

Realizując dochody i wydatki powstał deficyt w kwocie 2.411.967,70 zł, który został pokryty 
wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Komisja  wysłuchała  analizy  dochodów,  a  w  szczególności  pozycji  nie  wykonanych 
dochodów  i  wyjaśnień  z  jakiego  powodu.  Wysłuchała  również  dokonanych  wydatków  i 
wykonania wielu inwestycji jak i wydatków majątkowych.

Komisja nie dokonała oceny z wykonania budżetu, ponieważ będzie nad tym pracować na 
następnym posiedzeniu.

Ad. 3. Działalność  Zakładu Obsługi Szkół przedstawiła Kierownik Zakładu M. Kołodziejska. 
Zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 7 osób zgodnie ze statutem zakładu. 
Kierownik przedstawiła Komisji działania, którymi zakład zajmował się w 2010 r. oraz ich 
efekty:

1) środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
przyznane środki – 38.399,00 zł
wykorzystane – 27.092,14 zł
niewykorzystane – 11.306,86 zł
Powodem niewykorzystania było niepodjęcie przez określonego nauczyciela danej formy do 
kształcenia lub doskonalenia lub rezygnacja z organizacji takich kursów przez instytucje do 
tego powołane.

2) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli :
przyznane środki – 12.000,00 zł
wykorzystane środki – 1.513,00 zł
niewykorzystane środki – 10.487,00 zł
Powodem  niewykorzystania  środków  była  mała  liczba  złożonych  wniosków  przez 
uprawnionych.

3) środki  przeznaczone  na  kolonie,  obozy  oraz  inne  formy  wypoczynku  dzieci  i 
młodzieży, a także szkolenie młodzieży:

przyznane środki – 43.000,00 zł
wykorzystane środki – 40.371,68 zł
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niewykorzystane środki – 2.628,32 zł

4) przyznanie  środków  na  wypłatę  zasiłków  powodziowych  na  cele  edukacyjne, 
przyznana kwota dofinansowania Gminie 12.000,00 zł została w pełni wykorzystana;

5) środki na dofinansowania zakupu podręczników:
przyznane środki – 21.340,00 zł
wykorzystane środki – 18.666,31 zł
niewykorzystane środki – 2.673,69 zł
Powodem  niewykorzystania  środków  była  zbyt  mała  liczba  złożonych  przez  rodziców 
wniosków.

6) dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum:
plan wykorzystania 331.000,00 zł
wykonano dowozy przez PKS 301.587,09 zł
dowozy indywidualne 22.164,03 zł
razem wykonano 323.751,12 zł

7) przekazano  dotacje  dla  przedszkola  niepublicznego  Skrzaty  w  Czernej  w  kwocie 
27.218,31 zł, co stanowi 75% ogółem dotacji.

Przedszkole działa od miesiąca września 2010 r., do którego uczęszcza 21 dzieci.

Komisja dopytywała o sprawę zakupu autobusu, w odpowiedzi Kierownik Zakładu Obsługi 
Szkół M. Kołodziejska stwierdziła, że to sprawa Burmistrza.

Ad. 4. Komisja otrzymała odpowiedź na wniosek z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie dotacji i 
jej podziału dla organizacji pozarządowych.
Burmistrz stwierdza, ze nie istnieje „Gminny Związek Sportowy”.

Komisja dopytywała się Naczelnika Wydziału Finansowego M. Ludkiewicz o kwotę zwrotu 
podatku  dla  zakładów  w  Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej  Małej  Przedsiębiorczości  w 
Wykrotach.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  T.  Filistyński  oraz  Z-ca  Przewodniczącego  Komisji 
Oświaty  i  Spraw  Społecznych  przedstawili  zdjęcia  wykonane  na  terenie  Wykrot  z  dróg 
gminnych i nazwą ulic oraz stan techniczny. 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska przekazała  Komisji  materiały,  o które 
Komisja wnosiła na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 18:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 
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