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PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Nowej Dębie 
w dniu 15 października 2015 r. 

 
Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Jan Flis          – przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz         – zastępca przewodniczącego 
3. Marzena Chmielowiec – członek 
4. Ryszard Szafran           – członek   
Przedmiotem obrad Komisji była kontrola problemowa w sołectwie Cygany – Gmina Nowa 
Dęba obejmująca: 

1. gospodarkę mieniem w sołectwie w tym; wydatki oraz gospodarowanie funduszem 
sołeckim,  

2. kontrola w Szkole Podstawowej w Cyganach w kwestii celowości wydatków 
budżetowych. 

Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o udostępnienie następujących 
dokumentów : 

1. Protokołów z zebrań wiejskich odbytych w roku 2014. 
2. Uchwał o podziale środków finansowych Funduszu sołeckiego będących w 

dyspozycji sołectwa na 2015 rok. 
Komisja zaprosiła do udziału w wyjazdowym posiedzeniu dyrektora Szkoły Podstawowej 
Małgorzatę Pakulską, dyrektora Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renatę Bal oraz 
sołtysa Marcina Zawadę. 
Komisja udała się do budynku szkoły podstawowej w Cyganach, gdzie dyrektor Małgorzata 
Pakulska oprowadziła komisję po obiekcie. Członkowie zapoznali się z rozkładem klas oraz  
dokonali oglądu pomieszczeń kotłowni i kuchni. W budynku znajdują się trzy mieszkania, 
które zamieszkiwane są przez nauczycieli pracujących w szkole oraz przez emerytowanego 
dyrektora szkoły. M. Pakulska poinformowała, że koszty naliczane są według 
obowiązujących przepisów określających zasady najmu lokali mieszkalnych. Komisja 
zapoznała się z informacją nt systemu ogrzewania oraz funkcjonowania tego systemu. 
Dyrektor poinformowała, że pobór gazu jest bardzo duży, stąd też pochodzą wysokie koszty 
ogrzewania obiektu. Jako przyczynę wskazała stary piec c.o. , który ulega częstym awariom, 
konieczny jest również remont systemu ogrzewania. Dyrektor poinformowała, że  piec ze 
względu na stan techniczny został warunkowo dopuszczony do użytkowania. Ponadto 
budynek jest niedocieplony i wymaga termomodernizacji, dyrektor wskazała również na 
konieczność wymiany oświetlenia w budynku. 
Dalej komisja zapoznała się z funkcjonowaniem szkoły, wyjaśnień udzieliła dyrektor M. 
Pakulska oraz dyrektor BOJS R. Bal. Informacja o wynikach sprawdzianów w SP Cygany w 
latach 2006 – 2015 załączona jest do protokołu. 
Do szkoły podstawowej uczęszcza 59 dzieci, 10 do klasy „O” oraz 10 do Zespołu 
Wychowania Przedszkolnego. W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli, z czego 7 na 
pełnych etatach, pozostali na ułamkach etatów. W trakcie dyskusji komisja analizowała 
przyczyny „wyprowadzania” dzieci do szkół w Tarnobrzegu, czego skutkiem była między 
innymi likwidacja gimnazjum. Prognozy w tym temacie również nie są optymistyczne, w 
dalszym ciągu dzieci i młodzież zapisywane są do szkół w Tarnobrzegu, dalszą naukę 
kontynuują również w tarnobrzeskich szkołach średnich. Komisja po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych szkoły dokonała analizy tych 
wydatków.  
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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 września 2015r. stanowi załącznik do 
protokołu. 
Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych strzeżeń do realizacji budżetu szkoły i stwierdziła, 
że wydatki realizowane są prawidłowo. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się do sołtysa o przedstawienie zakresu prac i  
wydatków z Funduszu sołeckiego w tym dokonanych remontów i zakupów.  
Sołtys poinformował o sposobie rozdysponowania środków funduszu na 2015 rok oraz 
zapoznał komisję z propozycją podziału środków na 2016 r. Komisja wysłuchała wyjaśnień 
na temat realizacji uchwały zebrania dotyczącej dzierżawy działki na rzecz LSZ oraz 
współpracy z klubem. Sołtys powiedział, że ze strony mieszkańców jest duże oczekiwanie 
odnośnie remontów dróg, co częściowo zostało wstrzymane ze względu na budowę 
kanalizacji. Komisja interesowała się  również sprawami związanymi z gospodarowaniem 
lasem gminnym, który to zakres jak stwierdzono, prowadzony jest prawidłowo. 
Komisja stwierdziła, że dokumentacja osiedla tj. protokoły z zebrań ( z 1 marca, 31 maja,  
2 sierpnia i 13 września 2015) oraz uchwały są prowadzone prawidłowo oraz nie stwierdziła 
nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem. 
 
Wnioski: 
Komisja będzie wnioskowała do burmistrza w pierwszej kolejności o zabezpieczenie środków 
na zakup i wymianę sieci oraz pieca centralnego ogrzewania oraz na termomodernizację 
budynku szkoły. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 

Komisja Rewizyjna: 

1. Jan Flis                        ………………………. 
 
2. Andrzej Wołosz           ………………………. 

 
3. Marzena Chmielowiec ………………………. 

 
4. Ryszard Szafran           ………………………. 

 
 

 
 
Protokół sporządziła; 
Elżbieta Goclan 


