PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Nowej Dębie
w dniu 12 grudnia 2016 r.
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Jan Flis
– przewodniczący
2. Andrzej Wołosz
– zastępca przewodniczącego
3. Marzena Chmielowiec – członek nieobecna na posiedzeniu
4. Ryszard Szafran
– członek
Przedmiotem obrad Komisji była kontrola problemowa w placówkach oświatowych
obejmująca:
1. Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli.
2. Kontrola celowości wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Rozalinie.
Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy o udostępnienie sprawozdania z wykonania
planu wydatków budżetowych obydwu placówek za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2016
Komisja udała się w teren celem dokonania wizji obiektów szkolnych.
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli;
Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem szkoły, wyjaśnień udzieliła dyrektor Magdalena
Gerba oraz dyrektor BOJS Renata Bal.
Do szkoły podstawowej uczęszcza 94 dzieci, w tym 24 z Alfredówki z powodu wyłączenia tej
placówki z użytkowania, czego przyczyną była awaria sieci wodociągowej w sierpniu br.
Dowóz odbywa się sprawnie, dzieci mają możliwość korzystania z zajęć świetlicowych, gdzie
dyżury pełnią nauczyciele. Świetlica społeczna funkcjonuje od 7.00 do 15.30. Dyrektor
dodała, że dzieci są zintegrowane, a rodzice z Alfredówki wystosowali pismo do Burmistrza
w sprawie pozostawienia tych dzieci w szkole w Tarnowskiej Woli. Ponadto szkoła ma
możliwości pomieszczenia wszystkich dzieci w 8-klasowej szkole podstawowej. Dożywianie
dzieci odbywa się poprzez firmę cateringową ze Skopania. Gabinet lekarski został
wyposażony ze środków dotacji w kwocie 5 tys. zł. Obok szkoły funkcjonuje bardzo dobrze
wyposażony plac zabaw, z którego korzystają dzieci z całej miejscowości. Dyrektor dodała,
że trwają starania w kierunku budowy boiska wielofunkcyjnego przy wsparciu środków
sołeckich. Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków
budżetowych szkoły dokonała analizy tych wydatków.
Po udzieleniu wyjaśnień przez dyrektora komisja stwierdziła, że wydatki w zakresie usług
remontowych oraz dokonanych zakupów pomocy naukowych były celowe.
Informacja o wydatkach szkoły od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. stanowi załącznik do
protokołu.
Dyrektor Magdalena Gerba poinformowała o potrzebach w zakresie remontów, z czego
najpilniejszym jest wymiana 9 okien oraz termomodernizacja budynku szkoły
Szkoła Podstawowa w Rozalinie;
Po obiekcie komisję oprowadziła dyrektor SP Grażyna Gil. Szkoła jest bardzo zadbana i
przyjazna dzieciom. Cały budynek jest w dobrym stanie technicznym- nie jest ocieplony.
W placówce zatrudnionych jest łącznie 5 osób w różnym wymiarze godzin. Na cały etat
pracuje wyłącznie dyrektor szkoły. Do szkoły uczęszcza 9 dzieci, w II klasie – 4 oraz w klasie
III - 5. Zajęcia są łączone. Do ZWP uczęszcza 9 dzieci. Dyrektor G. Gil jest za dalszym
utrzymaniem szkoły. W szkole funkcjonuje gabinet lekarski urządzony ze środków rezerwy
oświatowej, higienistka pracuje 1 raz w miesiącu.
Dyrektor nie zgłaszała potrzeb w zakresie remontów. Komisja zapoznała się z wydatkami
budżetowymi za okres 11 m-cy br. i stwierdziła, że wydatki w zakresie usług remontowych
oraz dokonanych zakupów pomocy naukowych były celowe. Informacja o wykonaniu
wydatków budżetowych szkoły od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. stanowi załącznik do
protokołu.
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Wnioski:
Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych strzeżeń do realizacji budżetu obydwu szkół i
stwierdziła, że wydatki realizowane są prawidłowo.
Komisja dostrzega problem związany z drastycznie małą ilością dzieci w szkole w Rozalinie.
Według prognoz dyrektora, w roku szkolnym 2016/2017 do szkoły może uczęszczać tylko 4
dzieci. Komisja przypuszcza, że zmiany demograficzne będą miały wpływ na sieć szkół w
Gminie. Członkowie komisji dostrzegają jednocześnie, że wydatki na edukację stanowią dla
samorządu najbardziej znaczącą pozycję w budżecie. Wiele kosztów utrzymania szkół ma
charakter stały, m.in. są to koszty bieżące oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i trzeba
ponosić je ponosić bez względu na liczbę uczniów w placówce. Ponadto zmniejszanie liczby
szkół w sieci gminnej nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia uczniów w klasach.
Decyzję w tej sprawie RM będzie musiała podjąć do 31 marca 2017 roku.

Na tym protokół zakończono.
Komisja Rewizyjna:
1. Jan Flis

……………………….

2. Andrzej Wołosz

……………………….

3. Ryszard Szafran

……………………….

Protokół sporządziła;
Elżbieta Goclan
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