
Protokół nr 7/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 27 maja 2011 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:00
Godz. zakończenia – 16:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2.  Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
3. Dariusz Zdunek
4. Michał Jurewicz

Nieobecni radni:  Józef Potyszka, Bronisław Kopeć, Zenon Szynka, Barbara Wójtowicz.

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza działalności służby zdrowia w mieście i gminie za 2010 r.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji R. Kalus. 
Stwierdził,  ze  pkt  3  posiedzenia  nie  zostanie  zrealizowany  z  powodu  nieobecności 
przedstawicieli Burmistrza do omówienia tego tematu. Pan Burmistrz został powiadomiony o 
posiedzeniu komisji w dniu 27.05.2011 r. pismem dnia 17.05.2011 r. wystosowanym przez 
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Ad. 2. Protokół nr 5/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” - 0, „wstrzymujących 
się” - 0.

Ad. 4.  W sprawach bieżących Komisja rozważała zasadność autobusu dla celów szkolnych 
sportu i kultury. Komisja nie posiada wiedzy o kosztach utrzymania kierowcy i autobusu.

Komisja odniosła się do pisma Pana Burmistrza z dnia 01.03.2011 r. skierowanego do 
Przewodniczącego  Rady  i  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych,  a 
nawiązującego do prezentacji przedstawionej na VII sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w 
dniu 24 lutego 2011 r.

Komisja  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  w  pełni 
podziela troskę Pana Burmistrza o rozwój edukacji w placówkach oświatowych na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec, dla których gmina jest organem prowadzącym.
Zapraszana  na  posiedzenie  Pani  Marta  Kołodziejska  Kierownik  Zakładu  Obsługi  Szkół 
przedkładała pisemne informacje w sprawie:

1) zasady przekazywania szkół publicznych osobom prawnym niebędącym jednostkami 
samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym (tekst oparty o zapisy w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);



2) kopia protokołu ze spotkania dyrektorów jednostek oświatowych, dla których gmina 
jest organem prowadzącym – z dnia 10 lutego 2011 r. podpisanym przez Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu Pana Wł. Tomaszewskiego;

3) materiały przedłożone przez Panią M. Kołodziejską :
− dot.  szacunkowej  wysokości  kosztów  dowozu  uczniów  do  szkół  podstawowych  i 

gimnazjum na lata 2011/2012,
− zatrudnienie pracowników w jednostkach oświatowych, dla których gmina jest organem 

prowadzącym z podziałem na wynagrodzenia i pochodne (ZUS+FP) lata 2008 – 2010 i 
plan 2011 r.;
4) projekt  nowelizacji  rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  minimalnych  stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (ksero);
5) zasadnicza podstawa do analizy w/w materiałów była uchwała budżetowa na rok 2011 

z  dnia  07.01.2011  r.,  która  w  par.  17  wykonanie  jej  powierza  Burmistrzowi 
Nowogrodźca.

Komisja  analizując  w/w  materiał  wybrała  i  porównała  wydatki  związane  z 
wynagrodzeniem  pracowników  oświaty  (+ZUS  i  FP),  z  subwencją  planowaną  na 
poszczególne placówki, liczbę uczniów, liczebność klas, liczbę zatrudnionych pracowników z 
podziałem na stanowiska.

Zgodnie z zał. nr 7 do budżetu ogólna liczba uczniów (2011) w szkołach podstawowych i 
gimnazjach wyniesie 1566 osób.
− liczba etatów w szkołach (2011 r.)  w podziale  na stanowiska łącznie  wyniesie  224,14 

etatu, z czego: nauczyciele 168,80 etatu, administracja 9,75 etatu, obsługa 45,59 etatu;
− wynagrodzenia brutto dla w/w grup wynoszą 9.643.340,00 zł
ZUS + FP = koszt pracodawcy = 1652.753,00 zł
Razem koszty wynagrodzeń 11.296.093,00 zł
− planowana subwencja na 2011 r. (wg. zał. nr 7 do budżetu) 11.366.910,91 zł
różnica – 7.081,91 zł
wysokość planowanej subwencji nie pokrywa w/w kosztów.

Analiza dla poszczególnych szkół na 2011 r. 

Szkoła Podstawowa w Czernej:
ilość uczniów – 70, 
zatrudnienie: nauczyciele – 9,50 etatu, administracja – 0,50 etatu, obsługa 3,13 etatu – razem 
13,13 etatu.
koszt wynagrodzeń  653.712,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 508.099,47 zł
różnica: - 145.612,53 zł  (subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń)
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 17, II – 10, III – 10, IV – 13, V – 6, VI – 14.
Dyrektor szkoły proponuje połączenia nauczania w klasach V i VI.

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie:
ilość uczniów – 81, 
zatrudnienie: nauczyciele – 9,64 etatu, administracja – 0,50 etatu, obsługa 2,83 etatu – razem 
14,11 etatu.
koszt wynagrodzeń  673.370,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 587.943,67 zł
różnica: - 85.426,33 zł  (subwencja nie pokrywa wydatków związanych z  wynagrodzeniem)



liczebność klas: I – 12, II – 12, III – 10, IV – 12, V – 18, VI – 17.
Dyrektor  szkoły  nie  przewiduje  wzrostu  ilości  oddziałów  ze  względów  lokalowych. 
Proponuje łączenie klas od I – VI.

Szkoła Podstawowa w Godzieszowie:
ilość uczniów – 54, 
zatrudnienie: nauczyciele – 9,90 etatu, administracja – 0,50 etatu, obsługa 2,83 etatu – razem 
13,23 etatu.
koszt wynagrodzeń  693.847,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 391.962,45 zł
różnica: - 301.884,55 zł  (subwencja nie pokrywa kosztów związanych z wynagrodzeniem)
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 10, II – 6, III – 8, IV – 11, V – 10, VI – 9.
Propozycje  dyrektora szkoły:  łączenie  klas I  – III,  IV – VI,  organizacja zajęć w zakresie 
wspomagania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa w Gościszowie:
ilość uczniów – 120, 
zatrudnienie: nauczyciele – 12 etatów, administracja – 0,75 etatu, obsługa 3,00 etatu – razem 
15,75 etatu.
koszt wynagrodzeń  821.022,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 871.027,66 zł
różnica:  + 50.005,66 zł  
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 21, II – 25, III – 17, IV – 13, V – 22, VI – .
Propozycje  dyrektora  szkoły:  jest  możliwość  dostosowania  sali  do  potrzeb  nauczania 
przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu:
ilość uczniów – 421, 
zatrudnienie: nauczyciele – 34,21 etatu, administracja – 2 etaty, obsługa 9,42 etatu – razem 
45,63 etatu.
koszt wynagrodzeń  2.419.193,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 3.055.855,36 zł
różnica: + 636.662,36 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 61, II – 70, III – 64, IV – 62, V – 77, VI – 64.
Propozycja dyrektora: konieczność zorganizowania dodatkowych sal lekcyjnych, uzgodnienia 
z dyrektorem Gimnazjum otrzyma 2 sale lekcyjne. Likwidacja autobusu szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Wykrotach:
ilość uczniów – 121, 
zatrudnienie:  nauczyciele  – 10,3 etatu,  administracja  – 1 etat,  obsługa 4,61 etatu – razem 
18,64 etatu.
koszt wynagrodzeń  856.700,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 878.286,22 zł
różnica: + 21.586,22 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 16, II – 20, III – 16, IV – 20, V – 22, VI – 19.
Propozycja dyrektora: praca w szkole na dwie zmiany.

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowej:
ilość uczniów – 58, 
zatrudnienie: nauczyciele – 9,83 etatu, administracja – 0,75 etatu, obsługa 2,76 etatu – razem 



13,34 etatu.
koszt wynagrodzeń  600.792,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 420.996,70 zł
różnica: - 179.795,30 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 12, II – 12, III – 8, IV – 12, V – 5, VI – 10.
Propozycja dyrektora: łączenie klas I i III, IV i VI.

Gimnazjum w Nowogrodźcu:
ilość uczniów – 362, 
zatrudnienie: nauczyciele – 35,32 etatu, administracja – 2 etaty, obsługa 8,54 etatu – razem 
45,86 etatu.
koszt wynagrodzeń  2.428.102,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 2.627.600,00 zł
różnica: + 199.498,00 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 105, II – 126, III – 124.
Propozycja dyrektora: oszczędność woda, energia, telefony, pozyskanie środków z wynajmu 
sali, remonty we własnym zakresie.

Gimnazjum w Wykrotach:
ilość uczniów – 83, 
zatrudnienie: nauczyciele – 10,86 etatu, administracja – 0,50 etatu, obsługa 2,58 etatu.
koszt wynagrodzeń 622.856,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 602.460,80 zł
różnica: - 20.395,20 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: I – 37, II – 26, III – 26.
Propozycja dyrektora: nauczanie kilku przedmiotów przez nauczycieli mających kwalifikacje, 
remonty we własnym zakresie.

Zespół Szkół w Nowej Wsi:
ilość uczniów – 196, 
zatrudnienie:  nauczyciele  – 24,51 etatu,  administracja  – 1 etat,  obsługa 5 etatów – razem 
30,51 etatu.
koszt wynagrodzeń  1.527.496,00 zł   (+ZUS i FP)
subwencja 1.422.678,51 zł
różnica: - 104.817,49 zł
uczniowie w podziale na liczebność klas: 
szkoła podstawowa: I – 19, II – 19, III – 21, IV – 16, V – 13, VI – 14;
gimnazjum: I – 49, II – 31, III – 25.
Propozycja  dyrektora:  oszczędność  wydatków,  oszczędność  w  systemie  ogrzewania, 
wykonywanie drobnych prac remontowych we własnym zakresie itp.

Komisja analizując niektóre z kosztów ponoszonych na oświatę oczekuje od Zakładu 
Obsługi  Szkół  –   zakładu  budżetowego  powołanego  do  prowadzenia  całości  spraw 
związanych  z  oświatą  analizy  wszystkich  wydatków  na  oświatę.  W  porozumieniu  z 
dyrektorami  szkół  wypracowania  takich  kierunków  dalszego  funkcjonowania  szkół,  w 
oparciu o ustawy o oświacie, z kartą nauczyciela oraz Statutem ZOSz włącznie. Wyliczenia 
oszczędności, o których mowa w przedłożonych Komisji informacjach. 

Komisja nie uchyla się od współpracy z Zakładem  w kwestii „oświata”, wskazuje 
jednak,  iż  ten problem rozważony powinien  być  przede  wszystkim z dyrektorami  szkół  i 
zatrudnionymi w oświacie pracownikami, radami rodziców itp.



Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 16:30 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 


