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PPRROOTTOOKK ÓÓŁŁ   NNRR    1111//1166  

z posiedzenia KOMISJI REWZIYJNEJ  
ww  ddnniiuu  0077  ll iissttooppaaddaa  22001166  rrookkuu    

 
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy  

4. Agnieszka Zielińska  Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  

Szkół w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Kontrola Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Cielądzu w zakresie 

gospodarki finansowej. 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do analizy budżetu Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Cielądzu. 

Kierownik GZEAS-u Agnieszka Zielińska przedstawiła najpierw ogólne informacje                     

o jednostce. Poinformowała, iż  GZEAS jest jednostką budżetową utworzoną do obsługi przede 

wszystkim szkół, w którym zatrudnione są trzy osoby. Następnie przedstawiła zakres zadań 

realizowanych przez jednostkę tj.: 

- doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

- dowozy uczniów niepełnosprawnych, 

- stypendia i zasiłki szkolne – rozliczanie, określanie wkładu własnego w wysokości 25 %, 

przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, ustalanie dochodu rodziny, rozliczanie 

przedkładanych przez rodziców faktur, 

- wyprawka szkolna, 

- rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami, 

- rozliczanie stołówek szkolnych, 

- wyposażanie bibliotek szkolnych w nowy księgozbiór, 

- awans zawodowy nauczycieli, 

- obsługa SIO– systemu informacji oświatowej ( zbiorcze zestawienie z palcówek 

oświatowych), 

- sprawozdawczość szkół, w tym finansowa, 

- współpraca z Kuratorium Oświaty, 

Poinformowała, iż obecnie natomiast trwają prace nad przygotowaniem budżetu na 

przyszły rok. 

Kierownik ZEAS- u poinformowała, iż budżet na 2016 rok wynosi 276.622 zł. 

Członkowie Komisji odstąpili od analizy poszczególnych pozycji w budżecie jednostki.  

Członek Komisji Jarosław Budek na stwierdzenie Kierownika ZEAS-u, że mała 

liczebność dzieci jest w szkołach, stwierdził, że w Cielądzu to raczej chyba nie. Uważa, że 

bardziej ten problem dotyczy raczej szkoły w Sierzchowach. 

Kierownik ZEAS Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę, że ubędzie jeden rocznik i nie 

będzie już też klas a i b. 

Członek Komisji Jarosław Budek zapytał czy planowane jest przesunięcie nauczycieli do 

szkoły w Sierzchowach. 

Wójt Gminy Paweł Królak wyraził zdanie, że zmiana ustawy oświatowej uratowała                       

w pewnym sensie szkołę w Sierzchowach.  W szkole w Cielądzu też nie powinno być  
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problemów, gdyż są nauczyciele mający już wiek emerytalny. 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał jeszcze, że jest w tym zakresie jeszcze 

wiele niewiadomych gdyż nie ma do tej pory podstawy programowej i trudno mówić jaka 

będzie polityka kadrowa. 

Wójt zauważył, że teraz nie zwalniamy nauczycieli lecz zatrudniamy dla potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych. 

Kierownik ZEAS-u wyjaśniła kwestię dotyczącą różnicy pomiędzy pracownikiem 

zatrudnionym w szkole jako nauczyciel wspomagający a pomoc nauczyciela. Dodała, że 

zatrudnienia te trwają na czas obowiązywania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wójt zaznaczył, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie idą za tym zatrudnieniem 

pieniądze, gdyż zatrudnienie nauczyciela jest od września, a subwencja naliczana jest według 

wcześniejszych danych. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, iż nie zgadza 

się z tym do końca, że nie jest wiadomo czy dziecko będzie miało orzeczenie, czy nie i można 

zaplanować. 

Kierownik ZEAS zwróciła też uwagę na fakt, iż wybór szkoły: czy specjalna czy 

ogólnodostępna, należy do rodziców. 

Wójt podał przykład sytuacji ze szkoły w Sierzchowach, gdzie nie było możliwości 

przewidzieć, że konieczne będzie zorganizowanie dodatkowego zatrudnienia z powodu 

orzeczenia o nauczaniu specjalnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa podjęła następnie temat przejęcia przez 

Gminę prowadzenia oddziałów przedszkolnych od Fundacji „Familijny Poznań”. 

Wójt poinformował, iż odbyło się już spotkanie z rodzicami i przedstawicielami 

Fundacji. Jest propozycja, by z 4 etatów w Cielądzu zatrudnić dwóch nauczycieli. Po analizie, 

damy sobie bowiem radę edukacyjne i finansowo. W Sierzchowach zatrudnionych będzie 2 

nauczycieli. Wprowadzony będzie język angielski i logopedia, których to zajęć nie było                     

w „Familijnym Poznaniu”. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała jakie będą koszty dla budżetu związane 

z przejęciem przedszkola. 

Wójt wyraził zdanie, że nie powinno być tak źle gdyż zatrudniani nauczyciel, to 

nauczyciele stażyści. Poinformował, iż dotacja dla Familijnego Poznania wynosiła do tej pory 

240 zł/ dziecko, a teraz zażądali 300 zł i dlatego nie jesteśmy tej kwoty zaakceptować.  
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Kierownik ZEAS dodała jeszcze, że na oszczędności będzie wpływał fakt, że planowane 

jest wydłużanie okresów stażu dla nauczycieli. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała czy P. Sarkowicz jest 

nauczycielem wspomagającym. 

Wójt Gminy oznajmił, iż jest ta osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela i posiada 

odpowiednie wykształcenie. 

Członek Komisji Jarosław Budek zadał pytanie, czy po tej planowanej rewolucji 

oświatowej, rozbudowa szkoły w Cielądzu będzie miała sens. 

Wójt stwierdził, iż z tej części tzw. baraku należy dzieci przenieść. Uważa, że nie ma 

wyboru w tej sprawie. Można jeszcze odciągnąć, rok czy dwa, ale temat trzeba realizować.  

Na zapytanie Przewodniczącej Komisji Kierownik ZEAS przedstawiła skład osobowy 

tej jednostki. 

Członek Komisji Jarosław Budek stwierdził, iż słyszał informację, że sklepik został 

zlikwidowany w szkole w Cielądzu a zostały wprowadzone automaty. 

Wójt  poinformował, że sklepik ten tak trochę nielegalnie działał, a w sprawie 

automatów nie wie czy dyrektor już je zamontował. Dodał też, że inna zmiana w szkole to 

zamknięte zostały dwa wejścia ze względu  na porządek i bezpieczeństwo. 

Członek Komisji Jarosław Budek poruszył temat rozwiązania problemu wejścia do 

Domu Nauczyciela. 

Wójt stwierdził, że po zburzeniu starego budynku szkoły byłoby dużo miejsca, kawałek 

można byłoby oddać i niech lokatorzy się oddzielą, zwłaszcza, że czynnych nauczycieli, którzy 

mieszkają w tym domu jest niewielu – tylko trzech.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała czy w związku z tym, że obsłudze 

przybędzie obowiązków, to czy też zwiększy się ich gratyfikacja. 

Wójt oznajmił, iż będzie więcej obowiązków ale ta sama obsługa będzie to realizowała. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie obrad. 

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, 

stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  

Punkt.5. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

Wójt Gminy zaprosił do wzięcia udziału w II Biegu Niepodległości. Poinformował też                              

o konkursie wiedzy o historii, który zorganizowany będzie przez Stowarzyszenie Cymbarka. 
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W dalszej części posiedzenia dyskutowana nad odcinkami dróg gminnych do realizacji 

w roku przyszłym. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10.45  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


