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

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Agnieszka Zielińska Kierownik ZEAS w Cielądzu 

3. Maria Piątek  Dyrektor SP w Sierzchowach 

4. Bogdan Batorek  Dyrektor SP w Cielądzu 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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 za 2021 rok. 

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 jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół Nr 32/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. został wyłożony do wglądu oraz 

opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” 

został przyjęty. 
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Punkt 4. 

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

kontroli zakupu środków trwałych w szkołach za 2021 rok. 

Najpierw głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – Maria Piątek. 

Oznajmiła, iż w 2021 roku szkoła nie nabyła środków trwałych, jedynie decyzją Wójta 

Gminy zostało przekazane szkole boisko wielofunkcyjne o wartości 189.919,49 zł. 

Następnie Dyrektor przedstawiła stan i strukturę zatrudnienia w SP w Sierzchowach, 

wyjaśniając iż to wpływa na koszt utrzymania szkoły. Oznajmiła, iż obecnie w szkole pracuje 

19 nauczycieli, w tym 17. na pełen etat, a 2. na niepełny etat.  Zaznaczyła, że ważne są tutaj 

stopnie awansu zawodowego. Ponad połowa nauczycieli – 9. posiada najwyższy stopień awansu 

zawodowego – tj. stopień nauczyciela dyplomowanego i tutaj stawka wynagrodzenia 

podstawowego wynosi 4.046 zł, jest 3. nauczycieli mianowanych – stawka wynagrodzenia 

zasadniczego wynosi 3.445 zł i 7. nauczycieli kontraktowych – stawka wynagrodzenia 

zasadniczego w tej grupie wynosi 3.034 zł (brutto). Stan zatrudnienia w obsłudze wynosi 

obecnie 6,25 etatu: 1 etat woźnego, 1 etat kucharki, 2 etaty sprzątaczki, ½ etatu pomocy 

nauczyciela, ½ pomocy kuchennej,  ¾ sekretarza szkoły i 1/4 intendenta ( 1 osoba) plus na okres 

grzewczy konserwator na 0,25 etatu. 

Następnie wymieniła, jakie inne wydatki występują w jej placówce, by prawidłowo szkoła 

mogła funkcjonować: wynagrodzenia, remonty, usługi informatyczne, e-dziennik, energia, 

woda, nieczystości, artykuły papiernicze, środki czystości, gaz, portal oświatowy, abonament                    

i usługi telekomunikacyjne, bhp, przeglądy, strona internetowa szkoły, zakup odzieży 

pracowniczej, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odprawy emerytalne, nagrody 

jubileuszowe.  

W tym miejscu głos zabrała Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, która zaproponowała, że może przedstawić pewne 

liczby, gdyż przygotowała dane na temat różnych kosztów występujących w poszczególnych 

rozdziałach, jak szkoły, oddziały przedszkole czy klasy zerowe.  

Dyrektor SP w Cielądzu Bogdan Batorek oznajmił, iż w jego szkole też występują koszty 

związane z  funkcjonowaniem szkoły, jak rachunki za prąd, wodę, za obsługą bhp, i RODO – 

ogółem to co dotyczy SP w Sierzchowach - również dotyczy jego placówki. Zaznaczył, że                        

w jego szkole jest więcej zatrudnionych nauczycieli, gdyż zatrudnionych jest 48. nauczycieli,                    

z tego 21 nauczycieli – dyplomowani, 8 – mianowanych, 15- kontraktowych i 4. stażystów,                       

1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym. W szkole jest też zatrudnionych 13. 

pracowników obsługi, z tego 12. jest pełnozatrudnionych (np. są to sprzątaczki, pomoc 

nauczyciela w 3.latkach) 1. osoba – sezonowa. 
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W sprawie zakupu środków trwałych  w 2021 roku oznajmił, iż nic nie zostało zakupione 

w tym zakresie, natomiast dużo jest zakupów w ramach bieżącego wyposażenia np. pozyskane 

zostały środki w ramach projektu „aktywna tablica”  

Zaznaczył, że w trakcie nauki zdalnej szkoła otrzymała również dużo laptopów, które były 

wypożyczane rodzicom na okres nauki zdalnej. Stwierdził jednak, że jeśli coś za darmo się 

dostaje, to nie dba się o ten sprzęt.  

Podkreślił, i ż szkoła otrzymała ok. 70 tys. zł, za który zakupiony został nowoczesny sprzęt 

do pracowni chemicznej, który będzie służył dzieciom. 

Następnie głos zabrała  Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS, która przedstawiła 

kwoty ogólne w zakresie wydatków na poszczególne szkoły: 

- szkoła Podstawowa w Cielądzu – 4.708.235 zł 

- szkoła Podstawowa w Sierzchowach – 2.034.520 zł 

Podkreśliła, iż bardzo dużym obciążeniem dla budżetu Gminy jest opłata za przedszkola za 

dzieci, które uczęszczają do przedszkoli na terenach innych gmin. Za 11 miesięcy opłata ta 

wyniosła kwotę 270.581 zł. Za jedno dziecko - w zależności od przedszkola - kształtuje się w 

wysokości od 600 zł do 1.200 zł miesięcznie. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała, czy jeśli dziecko chodzi do 

przedszkola, które działa przy szkole, to czy też jest płacone. 

Kierownik GZEAS - Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że tak. 

Dyrektor Szkoły w Cielądzu zaznaczył, że trzeba też mieć na uwadze, czy w naszym 

przedszkolu są miejsca. Teraz są na takim etapie, że jeszcze kilkoro dzieci i przekroczony 

zostanie limit, który ustawowo wynosi 25 dzieci w jednym oddziale przedszkolnym. 

Stwierdził, że jak będzie okres rekrutacji, to może skontaktować się z rodzicami dzieci 

uczęszczających do przedszkoli poza gminą, by rozeznać, czy czasami nie chcieliby jednak 

posłać dziecko do naszego przedszkola.  

Radny Jarosław Budek zgłosił uwagę, że ma informację, że jest trudno przyjąć dziecko 

do naszego przedszkola. 

Dyrektor Bogdan Batorek wyjaśnił, iż do tej pory przyjmowane były wszystkie chętne 

dzieci. Problem jednak pojawił się we wrześniu 2021 roku, kiedy to rodzice 2,5 latków chcieli 

posłać dzieci do przedszkola. Prawo w tym temacie zobowiązuje dyrektora do przyjęcia dzieci 

powyżej 3 roku życia, a tylko w wyjątkowych sytuacjach można przyjąć 2,5 roczne dziecko. 

Okazało się nagle, że dużo jest chętnych takich dzieci. Wtedy byłoby 28 dzieci, a można 25. 

Skontaktował się z rodzicami tych dzieci i okazało się, że dzieci te są jeszcze w ogóle 

niesamodzielne. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że była zapewniona opieka w domu, 

gdyż rodzic był niepracujący. Po rozmowach, rodzice jednak zdecydowali, że jeszcze nie poślą 
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tej trójki dzieci do przedszkola. Ponadto Dyrektor zaznaczył, że trzeba mieć też na uwadze, czy 

lokalowo można przyjąć jeszcze więcej dzieci. 

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę na fakt, że można przecież 

wykorzystać możliwości lokalowe jeszcze w szkole w Sierzchowach.  

Radny Adam Michalak zapytał, czy Gmina musi też płacić za dzieci 2,5 roczne, skoro 

obowiązek jest od 3. roku życia. 

Agnieszka Zielińska oznajmiła, że jeśli jest mieszkańcem Gminy Cielądz, a uczestniczy 

w zajęciach przedszkolnych poza terenem Gminy, to za wszystkie dzieci jest płacone. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała w jakich godzinach czynne jest 

przedszkole w Cielądzu. 

Dyrektor odpowiedział, iż przedszkole pracuje w godzinach 7:30 – 16:30. 

Stwierdzone więc zostało, że czas otwarcia przedszkola pozwala, by rodzic miał jeszcze  

możliwość odebrania dziecka, wracając nawet z pracy w Rawie Mazowieckiej. 

Zapytano też Dyrektora Bogdana Batorka jak wyglądają posiłki w przedszkolu. 

Dyrektor wyjaśnił, iż tylko obiady są przygotowywane przez szkołę a śniadania są we 

własnym zakresie, jak również podwieczorki, gdy dziecko dłużej przebywa w przedszkolu. 

Zdecydowana większość dzieci opuszcza przedszkole o godzinie 13.tej. 

Komisja przeanalizowała też kwestię opieki nad dziećmi w najmłodszej grupie 

przedszkolnej. 

Wyjaśniono, iż opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel i jedna osoba jako pomoc 

nauczyciela.  

Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, że marzy mu się by w 4.latkach też była pomoc 

nauczyciela. Podał przykład przedszkola w Rawie Mazowieckiej, gdzie w oddziałach 

przedszkolnych są cały czas trzy osoby do opieki nad dziećmi. Poinformował, że był niedawno 

na obserwacji w grupie 4.latków i stwierdził, że trzeba być bardzo spostrzegawczym i pełnym 

energii. Jest coraz więcej dzieci wymagających dużo uwagi. 

Radna Jadwiga Mantorska zauważyła, że gdyby nie wydatkowano środków na dzieci 

uczęszczające do przedszkoli poza gminą to byłyby środki na dodatkowe zatrudnienie do opieki 

nad dziećmi. 

Następnie odbyła się dyskusja nad kwestią zamieszkiwania i zameldowania rodzica,                  

a miejscem posyłania dziecka do przedszkola. 

Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS wyjaśniła, iż ważne jest to, co rodzic 

oświadczy w deklaracji, którą składa pod odpowiedzialnością karną, a podstawą jest fakt 

zamieszkiwania rodziców i dziecka, a nie zameldowania. 
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Kierownik GZEAS zwróciła jeszcze uwagę na fakt, że budynek przedszkola nie wygląda 

z zewnątrz ciekawie, ale wyposażenie sal jest bardzo dobre, zabawki są corocznie wymieniane                

i jest robione wszystko, by uatrakcyjnić dzieciom pobyt w przedszkolu.  

Dyrektor Bogdan Batorek potwierdził, że wyposażenie w szkole i przedszkolu jest 

bardzo dobre. Stwierdził, że aby zachęcić dzieci do przedszkola są potrzebne 3 elementy: miła 

kadra nauczycielska, dobre wyposażenie i baza lokalowa.  

 Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan również podzieliła opinię, że warunki w naszym 

przedszkolu są dobre i podała przykład jednego z przedszkoli, w którym żywienie jest bardzo 

słabe.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała jeszcze Dyrektorów szkół, czy nie ma 

też problemu z zabieraniem dzieci do innych szkół, a subwencja idzie wówczas za dzieckiem do 

innych gmin.  

Dyrektor Maria Piątek podała przykład sytuacji z obwodu jej szkoły. Rodzic z racji tego, 

że pracuje w Rawie Mazowieckiej i w pobliżu szkoły, to posłał tam dziecko, gdyż łatwiej będzie 

mu się nim zaopiekować. 

Dyrektor Bogdan Batorek  dodał, że tłumaczy nieraz rodzicom, że mają prawo zabrać 

dziecko z tej szkoły, ale tak jak w tej szkole będzie przypilnowane, to na pewno nie będzie tak 

w dużej rawskiej szkole, zwłaszcza w sytuacji, gdy dziecko ma problemy. 

Radny Jarosław Budek wyraził zdanie, że obecnie to jest też moda na chodzenie do szkoły 

do Rawy Mazowieckiej, że niby tam wyższy poziom i więcej języków dziecko się uczy. 

Na powyższym zakończono analizę niniejszego tematu, a z przeprowadzonej kontroli 

Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny, stanowiący załącznik do niniejszego 

protokołu.  
 

Punkt. 5. 

W sprawach różnych nie podjęto żadnych tematów. 
 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15:00.  

 

 

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


