
P R O T O K  Ó Ł  nr  16 / 2012 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Oświaty, kultury, zdrowia, 
wychowania fizycznego i sportu w dniu 6 listopada 2012r. 

 
 
 
W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie obu Komisji – obecni według listy 
obecności, Przewodnicząca Rady ElŜbieta Dziuda, Wiceprzewodniczący Rady Józef 
Kucharczyk, a takŜe Zastępca Wójta Krzysztof Ficoń, Dyrektor Przedszkola w Bierawie  
z oddziałami zamiejscowymi Halina Niemkiewicz i Dyrektor Przedszkola w Dziergowicach 
Beata Donajska.  
 

Obrady otworzył i im przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szewerda. 
 

Tematem posiedzenia były sprawy związane z kontrolą wydatków dokonywanych przez 
przedszkola  w pierwszym półroczu 2012r.  
 
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedzi na pytania Komisji skierowane 
do dyrektorów przedszkoli. Pisma dołączono do niniejszego protokołu. Pytania dotyczyły : 

1) liczby dzieci w przedszkolu, których rodzice nie pracują, z wyszczególnieniem liczby 
w oddziałach 5 i 9 godzinnych? 

2) zasadności utwardzenia wjazdu na plac przedszkolny w Bierawie?  
3) wysokich kosztów delegacji? 

 
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji nawiązał do ustaleń kontrolnych Komisji ds. 
oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu, gdzie m.in. został stwierdzony 
zły stan garnków i patelni w oddziale przedszkolnym w Kotlarni. Zwrócił się o wyjaśnienie 
czy nie było to kwestionowane przez Sanepid? 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe wie o potrzebie wymiany garnków w oddziale 
przedszkolnym w Kotlarni. Taka potrzeba występuje równieŜ w innych placówkach. Garnki, 
które spełniają określone wymogi są bardzo drogie.  Kilkakrotnie planowano wymianę 
garnków, ale nigdy nie doszło do realizacji ze względu na ograniczone środki w budŜecie. 
Sanepid nigdy tego nie kwestionował.  
 
Radna U. Olejnik  - w Przedszkolu w Bierawie wszystko jest w jak najlepszym porządku, 
natomiast w oddziale zamiejscowym w Kotlarni jest wiele uwag. Oprócz złego stanu 
garnków, Komisja zwróciła uwagę na istniejące zacieki na ścianach oraz nie odpowiednio 
zabezpieczoną tablicę energetyczną.  Wszystkie przedszkola powinny  być traktowane 
jednakowo. 
 
Dyr. Niemkiewicz  - wyjaśniła, Ŝe zacieki na ścianach w oddziale przedszkolnym w Kotlarni 
są wynikiem przeciekającego dachu. Od dłuŜszego czasu zgłasza ten problem do Urzędu, ale 
są dokonywane tylko drobne naprawy, które nie dają większego efektu.  Potrzebny jest  
generalny remont całego dachu. Wystąpiła o uwzględnienie remontu dachu  
w przyszłorocznym budŜecie. Dodała, Ŝe generalnie zawsze otrzymuje z budŜetu gminy mniej 
środków, niŜ jest wnioskowane. Garnki zostaną wymienione jeŜeli tylko znajdą się środki na 
ten cel. Budynek, w którym mieści się Przedszkole w Kotlarni został przekazany Gminie 
przez Kopalnię Piasku. W budynku został przeprowadzony juŜ dość gruntowny remont, 
którym objęto wymianę  instalacji elektrycznej i sanitariatów. Remont nie uwzględniał dachu.  
W spadku po Kopalni Piasku została równieŜ patelnia, która jeszcze funkcjonuje. 
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Radna S. Wiesiołek – było zgłoszenie, Ŝe patelnia nie działa. Natomiast Wójtowi była 
przekazana informacja, Ŝe patelnia jest sprawna. Czy pracownicy obsługi zatrudnieni  
w Przedszkolu w Kotlarni zgłaszali ten problem, czy zostało to tylko przekazane Komisji? 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe było zgłoszenie pracowników dotyczące potrzeby zakupu 
nowych garnków, które nie zostały zakupione z powodu braku środków. 
 
Radna S. Wiesiołek – czy ten piekarnik nie moŜna oddać na złom, a za uzyskane pieniądze 
zakupić garnki? 
 
Dyr. Niemkiewicz – jeŜeli będzie zgoda na zezłomowanie patelni, to będzie moŜna tak 
zrobić. Poza tym jest jeszcze sprawa wentylacji. Jak będą fundusze, to konieczne zakupy, czy 
remonty zostaną wykonane. 
 
Radny R. Lamaczek – stwierdził, iŜ przeraŜającym dla Komisji było równieŜ to, Ŝe tablica 
energetyczna była zasłonięta firanką. Stwarzało to bardzo duŜe zagroŜenie poŜarowe. 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe koszt utrzymania oddziału przedszkolnego w Kotlarni 
jest bardzo wysoki, z uwagi na wysokie koszty ogrzewania. Potrzeby w tym oddziale są duŜe, 
przede wszystkim trzeba naprawić dach. 
 
Radny Cz. Kudzia – wszystko tłumaczone jest brakiem pieniędzy. Ale jak zostało juŜ 
stwierdzone, naczynia w Przedszkolu w Kotlarni nie były wymieniane od dawna. Czy nie 
moŜna było systematycznie co roku zakupywać przynajmniej jednego naczynia? PrzecieŜ 
garnki nie musiały być zakupywane hurtem. 
 
Dyr. Niemkiewicz – jeŜeli w grudniu zostaną przydzielone jakieś środki z budŜetu gminy, to 
te naczynia zostaną wymienione. 
 
Radna U. Olejnik – kolejną sprawą jaka została poruszona jest brak konserwatora we 
wszystkich oddziałach. Jest zatrudniony tylko konserwator w Przedszkolu w Dziergowicach  
i w Bierawie na część etatu. Jak zostało wyjaśnione przez Wójta w oddziałach konserwator 
ma być zatrudniany na umowę zlecenie. Czy zatrudnienie konserwatora na umowę – zlecenie 
nie jest droŜsze? 
 
Dyr. Niemkiewicz – w przeszłości konserwator był zatrudniany na cały etat na wszystkie 
oddziały. Konserwator i tak nie zrobi wszystkich robót, nie moŜe nawet wymienić Ŝarówki, 
bo nie ma takich uprawmnień.  Dlatego doszła do wniosku, Ŝe ekonomiczniej będzie 
zatrudnienie osoby na umowę – zlecenie. Obecnie wymiar etatu został obniŜony do 0,12 
etatu. Poza tym pracownik przebywa na chorobowym. 
 
Radny P. Sroka – stwierdził, Ŝe jeŜeli zatrudnienie konserwatora na umowę  – zlecenie jest 
tańszym rozwiązaniem, to nie naleŜy tego kwestionować. Czy zatrudniony konsrerwator ma 
wpisane jakieś przeciwskaznia zdrowotne do wykonywania pracy na tym stanowisku? 
 
Dyr. Niemkiewicz – zatrudniony konserwator nie ma Ŝadnych przeciwskazań zdrowotnych. 
Obecnie konserwator został zatrudniony na 1/8 etatu zgodnie z przyjętymi normami 
zatrudnienia.  
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem, czy Sanepid kiedykolwiek miał zastrzeŜenia do 
patelni uŜywanej w przedszkolu w Kotlarni? 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe takich uwag nigdy nie było. 
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Radny P. Sroka – zatem moŜna mieć zastrzeŜenia do kontroli przeprowadzanych przez 
Sanepid, patelnia nie powinna być dopuszczona do uŜytkowania. 
 
Radny J. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem, jak się układa absencja chorobowa kadry 
opiekuńczej w przedszkolach? 
 
Dyr. Donajska – poinformowała, Ŝe w tym roku nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu  
w Dziergowicach były nieobecne w pracy z powodu choroby przez 8 dni, a z powodu opieki 
nad dziećmi 9 dni. 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe absencja nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu  
w Bierawie była wysoka. Dwie Panie przebywały na urlopie macierzyńskim. Wysoka była 
równieŜ absencja pracowników obsługi. W miesiącu wrześniu było zorganizowane spotkanie 
pracowników placówek z Wójtem, na którym poruszono ten problem. Od tego czasu sytuacja 
uległa poprawie. Obecnie Ŝadna nauczycielka nie przebywa na zwolnieniu lekarskim. 
 
Radny P. Sroka – zwrócił się z zapytaniem, czy były dokonane zgłoszenia do ZUS? 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe w przeszłości było takie zgłoszenie, ale obecnie od tego 
odstąpiła. 
 
Radna K. Suchańska – zwróciła się o wyjaśnienie dlaczego  w ksiąŜce remontów nie ma 
wpisu dotyczącego remontu dachu na budynku przedszkola w Kotlarni oraz dlaczego planuje 
się środki na wymianę ogrodzenia w Bierawie? 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe w sprawie remontu dachu wystąpiła do Urzędu 
Gminy  z odrębnym pismem.  
 
Radny Cz. Kudzia – stwierdził, Ŝe urządzenia na placu zabaw w Starym Koźlu są bardzo 
stare, nie mają Ŝadnegpo atestu. Dzieci w ogóle nie powinny się na tych urządzeniach bawić. 
Czy tych urządzeń nie naleŜałoby zlikwidować?  RównieŜ zmywarka w tym przedsdzkolu  
działa nieprawidłowo.  
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe zmywarka jest w naprawie. Jeśli chodzi o urządzenia 
zabawowe, to faktycznie są  one bardzo stare. Wielokrotnie pisała do Wójta o środki na zakup 
nowych urządzeń. Nie powinno się likwidować wszystkich urządzeń, bo dzieci nie miałyby 
się na czym bawić. 
 
Radny Cz. Kudzia – stwierdził, Ŝe jeŜeli urządzenia zabawowe byłyby zlikwidowane, to 
moŜe wówczas  Gmina zmobilizowała się do szybszej wymiany.  
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, iŜ na Ŝadnym placu zabaw nie ma odpowiednich urządzeń 
zabawowych. 
 
Radny R. Lamaczek – zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje moŜliwość przedłuŜenia rynien 
na budynku przedszkola w Starym Koźlu, Ŝeby woda nie podsiąkała pod ściany. 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe rynny były  załoŜone prawidłowo. Zostanie to 
sprawdzone.  JeŜeli chodzi o utwardzenie wyjazdu przy przedszkolu w  Bierawie, to jest to 
zgodne z zaleceniem budowlanym. Przy przedszkolu brakuje parkingu, a nawet miejsca do 
zatrzymywania się samochodów, którymi dowoŜone są dzieci do przedszkola.   
 
Radna U. Olejnik – nawiązując do wniosku dotyczącego zadaszenia kontwenerów, 
stwierdziła, Ŝe jest temu przeciwna.  Gmina ma inne waŜniejsze zadania. 



 4 

Radna K. Suchańska – zwróciła się z zapytaniem z czego wynika ujęcie w planie 
finansowym tak duŜej kwoty (12 tys. zł) na przegląd instalacji elektrycznej? Przedszkole 
Dziergowice planuje na ten cel tylko 850 zł. 
 
Dyr. Niemkiewicz – wyjaśniła, Ŝe Przedszkole w Bierawie ma 4 budynki, w których musi 
być przeprowadzony coroczny przegląd instalacji elektrycznej. Musi sprawdzić jakie jest 
faktyczne wykonanie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - w tym miejscu  odczytała pismo rodziców dzieci 
uczęszczających do Przedszkola w Kotlarni. Pismo dołączono do niniejszego protokołu. 
 
Dyr. Niemkiewicz – w nawiązaniu do odczytanego pisma stwierdziła, Ŝe zgadza się z tym Ŝe 
oddział w Kotlarni jest niedoposaŜony, ale taka sama sytuacja występuje równieŜ w innych 
oddziałach. Problemem są środki finansowe. Przedszkole nigdy nie otrzymało środków  
w kwocie wnioskowanej do projektu budŜetu. Nie zabezpiecza się nawet pełnej kwoty na 
opał. W razie wystąpienia potrzeby środki są dokładane w trakcie roku.  
 
Przewodnicząca Rady – przedszkola realizowały róŜne projekty unijne, czy był zakupywany 
sprzęt? 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe programy były realizowane we wszystkich 
przedszkolach. Oddziały były doposaŜone np. w zabawki, czy pomoce dydaktyczne. 
 
Radna K. Suchańska – zwróciła się z zapytaniem, jaki zakres prac obejmował remont 
oddziału przedszkolnego w Kotlarni w 2007r., gdyŜ na ten remont wydatkowano blisko  
150 tys. zł. 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe budynek został przekazany przez Kopalnię Piasku. 
10 lat temu. Wówczas to przedszkole wyglądało całkiem inaczej. Od tego czasu duŜo zostało 
zrobione, ale nie na wszystko starczyło środków. Nowe wyposaŜenie do placówki jest 
niezbędne. JeŜeli chodzi o zwiększenie powierzchni przedszkola, to moŜna to rozwaŜyć, gdyŜ 
w przeszłości do przedszkola naleŜała jeszcze sala, w której obecnie jest świetlica. Być moŜe 
jest teŜ inne pomieszczenie, które będzie moŜna wykorzystać. 
 
Radna U. Olejnik – zwróciła się z zapytaniem czy były wymienione lampy w przedszkolu  
w Kotlarni i czy wykonywane roboty są odbierane oraz dlaczego powierzchnia przedszkola 
uległa zmniejszeniu? 
 
Zastępca Wójta – poinformował, Ŝe remont przedszkola w Kotlarni był przeprowadzony  
w 2007r., zostało zmienione oblicze całego budynku. Remontem objęto podłogi, ściany, 
instalacje. Na wszystko nie starczyło środków. Teraz najwaŜniejszym zadaniem jest remont 
dachu. W pomieszczeniu, które naleŜało do przedszkola, obecnie mieści się świetlica wiejska. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Panie Wójcie, jak często Pan odwiedza te placówki?  
We wspomnianej świetlicy jest zimno, ciemno, brak jakiegokolwiek wyposaŜenia. Tam nic 
się nie dzieje.  Obok jest jeszcze jedno małe pomieszczenie, które jest nieuŜywane.  
 
Radny P. Szewerda – przedstawił informację na temat wielkości budŜetu poszczególnych  
w latach 2005-2011.  Informację dołączono do niniejszego protokołu. 
 
Radny J. Kucharczyk – zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyr. Niemkiewicz dotyczącym  
wizji istnienia trzeciego oddziału w Przedszkolu w Bierawie. 
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Dyr. Niemkiewicz  - poinformowała, Ŝe trzeci oddział w Przedszkolu w Bierawie został 
zatwierdzony i funkcjonuje.  Z budŜetu dostała tylko 5 tys. zł na utworzenie tego oddziału. 
Dzieci zostały przyjęte, zostały podpisane umowy cywilno – prawne z rodzicami. Oddział 
powinien funkcjonować. Jest duŜa absencja chorobowa dzieci, ale nikt na to nie ma wpływu. 
 
Radna S. Wiesiołek – zwróciła się z zapytaniem, czy do przedszkola są przyjmowane dzieci, 
których rodzice nie pracują i ile jest takich przypadków? 
 
Dyr. Niemkiewicz – wyjaśniła, Ŝe dzieci 5 i 6 letnie są objęte obowiązkiem przedszkolnym  
i są przyjmowane bez względu na to czy rodzice pracują, czy nie. 10 matek dzieci z rocznika 
2008 nie pracuje, ale te dzieci rozpoczną naukę od sześciu lat. WaŜnym jest, aby wcześniej 
chodziły do przedszkola. Jest to dla dobra tych dzieci. W przedszkolach był realizowany 
projekt unijny, gdzie głównym celem było zwiększenie liczby dzieci chodzących do 
przedszkola. Obecnie zwiększona liczba dzieci w przedszkolach jest właśnie wynikiem 
zrealizowanego projektu.  
 
Radny J. Kucharczyk – była prowadzona rozmowa na temat zmiany kryterium 
przyjmowania dzieci do przedszkoli.  Czy były juŜ rozmowy z Wójtem w tej sprawie? 
 
Dyr. Niemkiewicz – poinformowała, Ŝe takiej rozmowy jeszcze nie było. 
 
Zastępca Wójta – stwierdził, Ŝe sprawę przedszkoli trochę skomplikowało wstrzymanie 
reformy oświatowej, gdzie z załoŜenia dzieci 6-letnie miały pójść juŜ do szkoły. Wówczas nie 
byłoby problemu z przepełnieniem przedszkoli. Liczba dzieci w oddziałach jest 
monitorowana przez Urząd ze względu na potrzebę ograniczania kosztów.  
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś dokonywał analizy kosztów 
zakupu naczyń, zabawek i niezbędnego sprzętu do przedszkola w Kotlarni? czy jest juŜ 
wiadomym ile to będzie kosztowało? 
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, Ŝe to nie są tylko potrzeby oddziału przedszkolnego  
w Kotlarni, takie potrzeby występują we wszystkich przedszkolach. Garnek ze stali 
nierdzewnej kosztuje ok. 600 zł. 
 
Przewodnicząca Rady – waŜne jest zachowanie pewnych priorytetów. Być moŜe nie stanowi 
to większego problemu i pójdzie go rozwiązać. Chodzi o skalkulowanie tych potrzeb, które są 
widoczne  gołym okiem. W myśl nowych przepisów dotyczących budŜetu zadaniowego, 
kaŜda jednostka powinna planować środki na konkretne rzeczy, nie powinno być ogólnych 
zapisów pod którymi nie wiadomo co się mieści.  JeŜeli największą potrzebą są garnki, to 
naleŜy taki zakup zaplanować w pierwszej kolejności.  
 
Dyr. Niemkiewicz – co roku planuje się środki na zakup takich rzeczy, ale przyznane środki  
z budŜetu są niewystarczające.  Roczny budŜet Przedszkola w Bierawie to kwota 1,5 mln zł. 
Przedszkole administruje czterema budynkami. Przedszkole w Dziergowicach ma jeden 
budynek i ma budŜet 650 tys. zł. Dlatego z powodu ograniczonych środków ten sprzęt nie był 
zakupywany. 
 
Zastępca Wójta – zwrócił uwagę, Ŝe budŜet gminy musi się zamykać zarówno po stronie 
dochodów, jak i wydatków. Ograniczenia w przydzielaniu środków wynikają wyłącznie  
z moŜliwości finansowych budŜetu. W miarę posiadanych środków zweryfikowane przez 
Urząd Gminy potrzeby jednostek są zaspakajane w trakcie roku. 
 
Radny P. Szewerda – zwrócił się o wyjaśnienie w jaki sposób ustalana jest wielkość 
środków dla jednostek? 
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Skarbnik Gminy  – wyjaśniła, Ŝe dyrektorzy składają projekt planu finansowego, który jest 
weryfikowany w Urzędzie. W zasadzie wielkości te ustalane są na podstawie wykonania za 
rok ubiegły. 
 

Radny P. Szewerda – z przestawionej informacji wynika, Ŝe na 2012r. nie zaplanowano 
Ŝadnej kwoty na zakup wyposaŜenia do placówek, czyli takich zakupów w ogóle nie 
planowano. 
 

Radna K. Suchańska – zwróciła się z zapytaniem, czy był liczony koszt zastępstw? 
 

Dyr. Niemkiewicz  - poinformowała, Ŝe w kaŜdej placówce są absencje chorobowe. Dwie 
osoby przebywały na urlopach macierzyńskich, a jedna na urlopie dla poratowania zdrowia. 
 

Radny P. Szewerda – zwrócił uwagę, Ŝe wg przedstawionych danych na remont przedszkola  
w Kotlarni w 2007r. wydano 149 tys. zł. 
 

Radny P. Sroka – zaproponował sporządzenie przez dyrektorów przedszkoli długofalowych 
planów wyposaŜenia placówek z określeniem terminów i realnych kwot, z uwzględnieniem 
równieŜ urządzeń na place zabaw.  Dodał, iŜ wiadomym jest to, Ŝe nie pójdzie zrobić 
wszystkiego od razu, ale trzeba to jakoś zaplanować.  
 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z zapytaniem, czy odchodzenie nauczycieli na urlopy 
dla poratowania zdrowia jest czymś uzasadnione? Dla budŜetu takie urlopy stanowią 
dodatkowe koszty. 
 

Radny J. Kucharczyk – stwierdził, iŜ niezaleŜnie od sytuacji finansowej, funkcjonalność 
naszych przedszkoli jest dobra, nie ma w tym zakresie Ŝadnych uwag. I to teŜ jest waŜne. 
 

Przewodnicząca Rady - zaproponowała rozwaŜenie moŜliwości zmiany podporządkowania 
oddziału przedszkolnego w Lubieszowie. Obecnie oddział ten podlega pod Przedszkole  
w Bierawie, które ma 3 oddziały zamiejscowe w terenie i musi utrzymywać 4 obiekty. 
Natomiast Przedszkole w Dziergowicach nie ma oddziałów zamiejscowych, utrzymuje tylko 
1 obiekt. Dlatego moŜna byłoby taką zmianę przeprowadzić. 
 
Radni popali tę propozycję. 
 
Dyr. Donajaska – stwierdziła, Ŝe nie ma problemu, Przedszkole w Dziergowicach moŜe 
przejąć oddział w Lubieszowie. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości 
zatrudnienia sekretarki w przedszkolach. 
 

Dyr. Niemkiewicz – poparła wniosek dotyczący zatrudnienia sekretarki w przedszkolach, 
motywując go szerokim zakresem obowiązków m.in. wynikającym z zatrudnienia  
40 pracowników, administrowaniem 4 budynków, prowadzeniem wyŜywienia w trzech 
placówkach. 
 

Radny P. Sroka – poddał pod rozwagę moŜliwość  wydzielenia godzin do obsługi 
sekretariatu z etatu pracownika pomocy do dzieci.  
 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe propozycja radnego Sroki jest bardzo dobra. JeŜeli  
w gronie pracowników obsługi znajdzie się osoba, która nadawałaby się do tych spraw, to 
naleŜałoby jej taki zakres pracy przypisać.  Jest to lepsze rozwiązanie, niŜ zatrudnianie osoby  
z zewnątrz.  
 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. 
 
         Przewodniczący Komisji 
            Piotr Szewerda 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 


