
P R O T O K Ó Ł  nr  17 /2012 

z  posiedzenia Komisji ds. Oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu  

w  dniu   17 grudnia  2012r. 

 
 
W posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2012r. udział wzięli członkowie Komisji, 

zaproszeni radni - według listy obecności oraz Wójt Gminy Ryszard Gołębowski, Zastępca 

Wójta Krzysztof  Ficoń, a w części obrad Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bierawie 

Halina Niemkiewicz.  

 

Tematem posiedzenia było:  omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną, dotyczącej wydatków publicznych przedszkoli za I półrocze 2012r. 

 

W trakcie dyskusji Dyrektor Przedszkola w Bierawie poinformowała, iŜ : 

• zostały zakupione nowe naczynia do oddziału przedszkolnego w Kotlarni; 

zobowiązała równieŜ pracowników placówki do zlikwidowania  starych garnków, 

które były sporadycznie wykorzystywane do zagotowywania słoików z przetworami, 

• z oszczędności z energii zostały zakupione zabawki do oddziału w Kotlarni za kwotę 

2.800 zł, a dla pozostałych oddziałów po 1.000 zł, 

• odmalowane zostało równieŜ pomieszczenie intendenta, 

• środki finansowe w miarę moŜliwości będą dzielone po równo. 

JeŜeli chodzi o stan obiektu to Przedszkole w Bierawie wizualnie jest w lepszym stanie niŜ 

pozostałe budynki. Budynek w Bierawie jest odremontowany, wyposaŜony, dlatego ta 

róŜnica jest widoczna. Środki finansowe jakimi dysponuje Przedszkole nie są 

wystarczające. W zasadzie co roku środki te starczą na płace pracowników i na bieŜące 

utrzymanie. JeŜeli występuje potrzeba, to środki są dokładane pod koniec roku. RóŜnica 

pomiędzy kwotą planowaną, a otrzymywaną z budŜetu wynosiła na minus: 

- 2007r. – 117.200 zł 
- 2008r. – 120.000 zł 
- 2009r. – 169.250 zł 
- 2010r. – 58.490 zł 
- 2011r. – 102.000 zł 
- 2012r. – 183.000 zł 
- 2013r. – 192.980 zł. 
 
Na pewno zabraknie równieŜ środków w przyszłym roku. Były podejmowane róŜne 
działania mające na celu ograniczenie kosztów. Przedszkole zatrudniało staŜystów  
z Powiatowego Urzędu Pracy. Były równieŜ łączone oddziały. Nikt nie powinien czynić 
zarzutów, Ŝe są jakieś zaniedbania ze strony Dyrektora. Gospodaruje się takimi funduszami, 
jakie zostają przyznane. Ale praktycznie środki są niewystarczające, a więc wszelkie zakupy 
ograniczają się tylko do niezbędnych, tj. opału, środków czystości. W Kotlarni jest bardzo 
wysoki koszt ogrzewania, ponad 1 tys. zł miesięcznie, a trzeba jeszcze dogrzewać 
grzejnikami.  
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Przedszkole w Bierawie liczy 8 oddziałów,  zatrudnia 39 pracowników, ma 3 stołówki. 
Łącznie jest 15 etatów nauczycieli i 15 etatów obsługi.   
JeŜeli chodzi o proponowany podział oddziałów, to powinno to być dzielone sprawiedliwie. 
W zasadzie nie chodzi o odłączenie oddziału w Lubieszowie. Najwięcej problemów jest  
z prowadzeniem stołówki w przedszkolu (odpłatność, rozliczanie, kontrole Sanepidu-u). 
Oddział w Lubieszowie nie ma stołówki, panuje tam ład i porządek. 
Z planowaną reorganizacją naleŜałoby jeszcze poczekać. Za rok dzieci 6-letnie pójdą do 
szkoły i wówczas dość znacznie zmniejszy się liczba dzieci w naszych przedszkolach. 
Przedszkole w Bierawie przez 3 lata realizowało projekty unijne, w ramach których było 
zakupywanych duŜo zabawek. Jednak zabawki stale się zuŜywają i placówki powinny być 
doposaŜane.  Przedszkole w Dziergowicach ma tylko 3 oddziały, a jego budŜet wynosi ok. 
600 tys. zł. 
 
Wójt Gminy  -  poinformował, Ŝe budŜet gminy ma równieŜ ograniczone moŜliwości. 
Planując deficyt naleŜy wskazać źródło jego sfinansowania.  
 
Dyr. Niemkiewicz – stwierdziła, iŜ deficyt powinien być rozłoŜony po równo na wszystkie 
jednostki, a nie tylko na przedszkole w Bierawie.  
 
Radny P. Sroka – zwrócił uwagę, iŜ wypowiedzi radnych nie naleŜy odbierać jako ataku na 
Dyrektora Przedszkola. Intencją Komisji nie było pokazanie tego jak pracuje Pani Dyrektor, 
ale dokonanie analizy wydatków przedszkoli, aby zobaczyć jak to się przedstawia.  
 
Radny P. Szewerda – na wynagrodzenia pracowników w 2012r. zaplanowano o ok.  
90 tys. zł więcej niŜ wyniosło wykonanie za rok 2011. Z jakiego tytułu wynika ten wzrost? 
 
Dyr. Niemkiewicz – wyjaśniła, Ŝe wykonanie za 2011r. nie odzwierciedla w pełni planu 
wydatków na wynagrodzenia pracowników na 2012r. W roku 2011 były dwie podwyŜki. 
Zaplanowano równieŜ środki na nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i nagrody Wójta 
oraz odprawy emerytalne.   
     
Komisja wnioskuje o : przyłączenie do Przedszkola w Dziergowicach oddziału 
przedszkolnego w Lubieszowie  od nowego roku szkolnego 2013 / 2014. 
Uzasadniając swój wniosek stwierdzono, iŜ: 
zmiana organizacji przedszkoli ułatwi zarządzanie kadrami, planowanie i realizację budŜetu, 
administrowanie obiektami, rozwiąŜe takŜe problem konserwatora. 
Za wnioskiem opowiedziało się 4 członków Komisji, na 4 obecnych na posiedzeniu. 
Ponadto omawiano realizację wniosków pokontrolnych z dnia 23 sierpnia 2012r. i z dnia  
4 października 2012r. (zawartych w odrębnych protokołach). 
 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
         Przewodnicząca Komisji 
               Urszula Olejnik 
 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 

   

  


