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PROTOKÓŁ Nr 51/2018 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego - odbytej w dniu  25 maja 2018 roku. 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy 

obecności.  

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Madej - Przewodniczący Komisji.  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.  

4. Przedstawienie założeń do opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2018/2019 

5. Przedstawienie zagadnień dotyczących optymalizacji zadań oświatowych na terenie 

Miasta i Gminy Skaryszew 

6. Analiza zagadnień związanych ze strukturą zadań oświatowych – liczebność klas, liczba 

oddziałów. 

7. Przedstawienie informacji o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy  na  2018 

rok. 

8. Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2018 rok. 

9. Ilość etatów w poszczególnych szkołach i  przedszkolu na 2018 rok 

10. Przedstawienie informacji odnośnie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na 

2018 r. w oświacie. 

11. Sprawy różne 

12. Sprawy bieżące 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. 

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 51 posiedzenia Komisji, 

stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.  

 

STRESZCZENIE OBRAD: 

Ad.2.  

- p. T.Madej – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. 

Zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Poddał pod głosowanie porządek obrad.    

Za – 6, p – 0, w – 0.    

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

 

Ad.3.  

- p. T. Madej – Przewodniczący Komisji - zapytał czy są uwagi do protokołu Nr 50/2018 

z dnia 19 kwietnia 2018r.  Uwag nie zgłoszono, p. Przew. poddał pod głosowanie protokół.  

Za – 5, p – 0, w – 1.  

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Ad.4. 

Przedstawienie założeń do opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2018/2019-(w załączeniu do protokołu). 

- p.A.Kacperczyk – wyjaśniła, że występuje łączenia klas w szkołach Modrzejowice, 

Sołtyków, Chomentów Puszcz w zakresie łączenia przedmiotów. 

- p.T.Madej – zapytuje czy zapewniamy pracę nauczycielom dot. gimnazjum. 
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 - p.A.Kacperczyk – odp. że występuję w zespole niepełne etaty nauczycielskie, są one 

dopełniane w innych placówkach.       

Ad.5. 

Przedstawienie zagadnień dotyczących optymalizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i 

Gminy Skaryszew – przedstawiła p.Dyrektor ZOO. 

Ad.6. 

Analiza zagadnień związanych ze strukturą zadań oświatowych – liczebność klas, liczba 

oddziałów – przedstawiła p.Dyrektor ZOO. 

Ad.7. 

Przedstawienie informacji o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy  na  2018 rok  

– przedstawiła p.Dyrektor ZOO- (w załączeniu do protokołu). 

- został skierowany wniosek o zwiększenie subwencji. Wpłynęła kwota 130 000zł. z rezerwy 

oświatowej. Budżet w dziale Oświata wynosi 21 048 751zł. Na wynagrodzenia i pochodne 

przeznaczono  16 139 290zł.  na wydatki bieżące 4 909 461zł.  Na dowożenie uczniów 

839 000zł. na zakup żywności 257 750zł. na odpis ZFŚS 777 800zł. na remonty w szkołach 

194 161zł. Na wydatki inwestycyjne w oświacie przewidziano 1 727 000zł.  Ogółem wydatki 

w dziale 801 Oświata wynoszą 22 775 751zł. 

W wyniku analizy stwierdzono, ze koszt utrzymania przedszkola wynosi ok. 3 200 000zł.  

Koszt utrzymania Zespołu obsługi Oświaty wynosi 720 000zł.  

Z budżetu Gminy przeznaczono w 2018r.  środki ok. 5 000 000zł.   

Ad.8. 

Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2018 rok. – przedstawiła p.Dyrektor ZOO     

(w załączeniu do protokołu). 

Ad.9. 

Ilość etatów w poszczególnych szkołach i  przedszkolu na 2018 rok – przedstawiła p.Dyrektor 

ZOO (w załączeniu do protokołu). 

Ad.10. 

Przedstawienie informacji odnośnie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na 

2018 r. w oświacie - przedstawiła p.Dyrektor ZOO (w załączeniu do protokołu). 

Ad.11. 

Sprawy różne 

- p.Dyr. poinformowała, że wypłacono stypendia naukowe ok. 26 000zł.  

Przedstawiła propozycję zmiany zapisów w regulaminie przyznawania stypendiów w 

Makowie i Odechowie. 

- przedstawiła pismo w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 

600 000zł. co skutkuje podwyżkami dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. 

- pismo PSP Maków o przeznaczenie kwoty 28 000zł. – (pismo w załączeniu do protokołu). 

Ad.12. 

Sprawy bieżące 

Ad.13. 

Zakończenie posiedzenia. 

 

Na tym zakończono 51 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego.   

 

Protokołowała:                                                                      Przewodniczący Komisji: 

 

Barbara Malmon                                                                             Tomasz Madej 
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