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PPrr oott ookk óółł   NNrr   2200//22002200  

zz  ppoossii eeddzzeenn ii aa  KK oommii ssjj ii   RReewwii zzyy jj nneejj     

ww  ddnniiuu  99  ggrruuddnniiaa  22002200  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 

3. Agnieszka Zielińska Kierownik ZEAS w Cielądzu 

4. Maria Piątek  Dyrektor SP w Sierzchowach 

5. Bogdan Batorek  Dyrektor SP w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 dokonała Przewodnicząca Komisji 

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

obecność wszystkich członków Komisji czyli istnienie quorum i wobec tego uprawnienie 

Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Kontrola kosztów utrzymania szkół, kontrola zatrudniania i wynagrodzeń oraz zakupu 

środków trwałych w szkołach.  

4. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 
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Punkt 3. 

Przystąpiono do kontroli kosztów utrzymania szkół, kontroli zatrudniania i wynagrodzeń oraz 

kontroli zakupu środków trwałych w szkołach. 

Najpierw o przedstawienie analizy kosztów funkcjonowania szkół została poproszona 

Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS. 

P. Agnieszka Zielińska przedstawiła następujące dane finansowe za 11 miesięcy bieżącego tj. 

2020 roku: 

- wynagrodzenia i pochodne: 

- szkoła Podstawowa w Cielądzu – 3.291.178,23 

- szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 1.617.659,30 zł 

czyli ogółem: 4.909.837,53 

- utrzymanie szkół:  

- SP Sierzchowy – 107.159,83 zł,  

- SP w Cielądzu – 429.463,78 zł,  

czyli w sumie jest to kwota 536.623,61 zł, w tej pozycji jest zawarty koszt zakupu tablic 

interaktywnych i dzięki temu już wszystkie klasopracownie będą posiadały takie wyposażenie; 

- inne koszty to np. szkolenia, ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, delegacje:  

- SP Sierzchowy - 75.924,45 zł,  

- SP Cielądz 184.159,35 zł   

Ogółem koszt funkcjonowania szkół za 11 miesięcy to kwota 5.706.544,94 zł, a otrzymana 

subwencja na 2020 rok to: 3.802.440 zł, plus dotacja na wychowanie przedszkolne – 113.523 zł. 

W sumie Gmina otrzymała na funkcjonowanie szkół kwotę 3.915.963 zł. 

Z tego wynika że do oświaty Gmina dokłada dość znaczną kwotę. 

Kwestie związane z zatrudnieniem zostały przedstawione przez Dyrektorów Szkół. 

Dyrektor SP w Cielądzu Bogdan Batorek oznajmił, iż w jego szkole zatrudnionych jest 45. 

nauczycieli, z czego 2 osoby przebywają na zwolnieniach, a 1. na urlopie zdrowotnym, czyli 

pracujących jest obecnie 42. nauczycieli. W szkole jest też zatrudnionych 13 pracowników 

obsługi, z tego 12. jest pełnozatrudnionych, 1. osoba – sezonowa. 

Dyrektor zaznaczył, że w przedszkolu jest zatrudnionych 3. nauczycieli, gdyż są trzy grupy 

przedszkolne oraz plus jeden nauczyciel tzw. wspomagający  gdyż jest w przedszkolu dziecko 

niepełnosprawne. Ponadto w klasach I-VIII jest zatrudnionych 5. nauczycieli wspomagających.  

Stwierdził, iż wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego 
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stanowiska. Poinformował też, że utworzone zostały klasy integracyjne, by ograniczyć 

zatrudnienie, ale zgodnie z prawem i by działać zgodnie z zasadą ekonomii. 

Następnie Dyrektor Szkoły w Sierzchowach – Maria Piątek przedstawiła stan i strukturę 

zatrudnienia w SP w Sierzchowach. Oznajmiła, iż obecnie w szkole pracuje 21 osób, w tym na 

stałe 19, a 2. przebywają na urlopie rodzicielskim. Stan zatrudnienia w obsłudze to 6,25 etatu. 

Oceniła, iż sytuacja w szkole w zakresie zatrudnienia jest dynamiczna. 

Poinformowała iż do szkoły uczęszcza łącznie 123 dzieci, w tym w klasach I-VIII – 91 uczniów 

i 32 w oddziałach przedszkolnych. Mały oddział przedszkolny liczy 13. dzieci. 

Radny Grzegorz Stępniak zwrócił się z pytaniem do Dyrektorów Szkół, czy przewidują 

nowe zatrudnienia w swoich szkołach w najbliższym czasie. 

Dyrektor Maria Piątek oznajmiła, iż w tej chwili nie przewiduje takiej sytuacji gdyż żaden 

nauczyciel nie zaplanował odejścia z pracy na najbliższy czas. 

Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, iż trudno w tej chwili powiedzieć na 100 procent, 

gdyż był już czas, że było w szkole dużo osób w wieku przed emeryturą i osoby te odeszły. 

Będzie jeden oddział więcej lecz nie planuje się dodatkowego zatrudnienia  - w oparciu                             

o obecną kadrę obsadzone będą godziny. Wyjaśnił też, że pewnych sytuacji nie da się 

przewidzieć, jak np. obowiązku zatrudnienia nauczyciel wspomagającego. Jeśli bowiem dziecko 

otrzyma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, to w ciągu miesiąca należy zatrudnić 

nauczyciela. 

Radny Grzegorz Stępniak zapytał jak przedstawia się wynagrodzenie nauczyciela 

wspomagającego. 

Dyrektor oznajmił, iż tak samo jest wynagradzany i traktowany jak inny nauczyciel, tylko 

odróżnia się tym, że ma wyższe pensum tzn. 20 godzin, a nie 18. 

Kierownik Agnieszka Zielińska dodała, iż wysokość wynagrodzenia dla nauczyciela 

ustala się zgodnie z jego awansem zawodowym i tabelą zaszeregowania i nie ma żadnych 

dodatków z tego tytułu, że jest nauczycielem wspomagającym.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła uwagę, że Komisja chciałaby się 

zorientować na jakim poziomie są wynagrodzenia nauczycieli. 

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska poinformowała, iż od stycznia tego roku 

wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 15,6 %. Zaznaczyła też, że jeśli zatrudniany jest 

nauczyciel  wspomagający w trakcie roku szkolnego, to jego wynagrodzenie nie znajduje się                      

w subwencji w tym samym roku, gdyż został wpisany w tzw. system informacji oświatowej                             

w dniu zatrudnienia, a nie dokonuje Ministerstwo Edukacji przeliczenia subwencji oświatowej 

w trakcie roku – przelicza tylko zmiany, które wystąpią do końca marca danego roku. 
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Dyrektor Bogdan Batorek poinformował też o takiej sytuacji, że w jego szkole około 80. 

uczniów ma dodatkowe zajęcia, za które płaci wyłącznie organ prowadzący. Jest bowiem wiele 

sytuacji, których przy tworzeniu budżetu nie da się przewidzieć.  

Radny Grzegorz Stępniak zapytał ile wynosi podstawowe wynagrodzenie nauczyciela bez 

godzin dodatkowych. 

Dyrektor Bogdan Batorek wyjaśnił, iż na wynagrodzenie nauczyciela składają się 

następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze - zgodnie z tabelą, dodatek stażowy, dodatek 

za wychowawstwo (teraz wynosi 300 zł) , dodatek za opiekuna stażu, dodatek motywacyjny. 

Następnie Kierownik Agnieszka Zielińska przedstawiła ile wynosi obecnie wynagrodzenie 

zasadnicze nauczycieli w zależności od poziomu wykształcenia oraz od stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela. 

  Dyrektor Bogdan Batorek zwrócił uwagę na wysokość wynagrodzenia nauczyciela, który 

rozpoczyna pracę w zawodzie, które wynosi 2.949 zł brutto i porównał do wysokości obecnego 

wynagrodzenia minimalnego, które wynosi 2.800 zł, czyli nauczyciel tylko o 100 zł netto 

dostaje więcej od minimalnej pensji. 

Dyrektor przedstawił następnie jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela i ile 

trwa lat. Stwierdził, że nauczycielem dyplomowanym, którego wynagrodzenie zasadnicze jest 

najwyższe i wynosi 4.046 zł można zostać po 10 latach pracy, a kobiety, które decydują się na 

rodzicielstwo np. trójki dzieci, mogą uzyskać ten tytuł dopiero mając około 40 lat. 

W sprawie kontroli zakupu środków trwałych Kierownik Agnieszka Zielińska wyjaśniła, 

iż w bieżącym roku nie dokonywano zakupu żadnych środków trwałych. 

Radny Jarosław Budek zapytał jaki jest koszt po stronie gminy i po stronie rodzica 

utrzymania dziecka w przedszkolu. 

Kierownik Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że pięć godzin jest bezpłatnie, a za każdą 

rozpoczętą godzinę powyżej 5.  godzin jest pobierana złotówka. Ponadto rodzic płaci za obiad 

dla dziecka, który wynosi 2 zł. Innych dodatkowych opłat nie ma. 

Na powyższym zakończono an liże niniejszego tematu, a z przeprowadzonej kontroli 

Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, stanowiący załącznik do niniejszego 

protokołu.  

 

Punkt 4. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeszła do punktu 4, 

dotyczącego  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.  
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Zaplanowano następujące kontrole w rozbiciu na kwartały: 

 
 

Lp. 

Termin  
przeprowadzenia 

kontroli 

 
Zakres kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

1. I kwartał 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i innych 
zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
 
Kontrola mienia komunalnego Gminy z określeniem 
ich funkcjonowania na rzecz dochodów Gminy. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej za 2020 
rok 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 

2. II kwartał 

 
Kontrola przetargu oraz osiągnięcia zamierzonego celu 
inwestycji – przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Cielądzu. 
 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2020 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola działalności i wydatków jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Cielądz. 
 
Kontrola funkcjonowania referatów i stanowisk                                       
w Urzędzie Gminy w Cielądzu odnośnie organizacji 
pracy i przydzielonych im zadań. 
 

Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                    
w roku 2020 i 2021 – objazd dróg. 

 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 

4. IV kwartał 

 

 
Kontrola wydatkowania środków na wybrane zadania 
zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2021 roku. 
 
Kontrola kosztów utrzymania szkół, kontrola 
zatrudniania i wynagrodzeń oraz zakupu środków 
trwałych w szkołach.? 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2021 rok. 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
   
 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów. 
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Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 10:10.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


