
 Protokół Nr 31/2013
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 11 grudnia 2013 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz :

- Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza 
- Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy 
- Ewa Włos Dyrektor Gimnazjalno Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji              ( zał. nr 1).
Członkowie Komisji prządek obrad przyjęli bez zmian.

Ad. 2 

Pani Ewa Włos – informacja na temat funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie 
przedłożona została na piśmie                                                                                             ( zał. nr 2 ),
a w szczególności : 

− wykonania budżetu LO w okresie od I-IX 2013 r.,
− liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, 
− zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty,
− wyników egzaminu maturalnego w lata 2011-2013,
− osiągnięć w konkursach przedmiotowych i innych.

Ponadto  podkreśliła,  że  LO jest  szkołą wchodząca w skład Gimnazjalno  – Licealnego Zespołu 
Szkół w Wołczynie, 

− szkoła funkcjonuje od niedawna ale odnosi sukcesy, widoczny jest progres,
− ilość  uczniów  utrzymuje  się  na  poziomie  70  uczniów,  w  tym  roku  szkolnym  jest 

maksymalna ilość uczniów w I klasie,
− obserwuje  się,  że  poziom  uczniów  wzrasta,  szkoła  budzi  zaufanie,  mamy  wielu 

absolwentów naszego gimnazjum,
− osiągnięcia  nasze to  realizacja  projektów współfinansowanych przez unię europejską ale 

również projekt samorządowy,
− szkoła nasza jest szkołą rozwojową zdobywamy również uczniów tych bardzo zdolnych,
− wykonanie budżetu to około 600 tys zł.

Pani Błaszczykiewicz – stwierdziła, iż możemy się szczycić i cieszyć, że w naszym LO jest taka 
liczebność, biorąc pod uwagę niż demograficzny.

Pai Ewa Włos – podkreśliła, że już dzisiaj podejmujemy działania odnośnie promocji szkoły, aby 
pozyskać jak najwięcej uczniów na rok szkolny 2014/2015.

Zastępca Burmistrza – wiadomą rzeczą jest, że przedsięwzięcie rozpoczyna się od naboru, oferta 
którą proponujemy nie jest zawężona do jednego kierunku lecz uczniowie mogą wybierać różne 
przedmioty, a to również ma wpływ, że ten nabór ma powodzenie.

Pan Kotwicki – pytał,  ile uczniów jest spoza gminy,
− zwrócił uwagę na wyniki maturalne, następnie pogratulował gronu pedagogicznemu takich 

wyników.



Pani Ewa Włos – stwierdziła, że są to pojedyncze osoby,
− podkreśliła, że szkoła podpisała porozumienie o współpracy z uczelniami wyższymi dzięki 

temu uczniowie mogą pogłębiać wiedzę poprzez uczestniczenie w wybranych wykładach  
i przedsięwzięciach naukowych.

Pani  Błaszczykiewicz  – zwróciła  uwagę,  że bardzo trudno jest  dzisiaj  pozyskać ucznia  z  innej 
gminy ale my musimy mocno pracować nad tym, aby uczniowie nasi nie uciekali do innych szkół.

Pan Mały – pytał, o kwotę na utrzymanie szkoły oraz ile z tego to dotacje i subwencja, a ile środki 
z budżetu gminy?

Pani  Skarbnik  Gminy  –  podkreśliła,  zasadą  jest,  że  subwencja  oświatowa  naliczana  jest  
w zależności od liczby uczniów,

− w LO w 2012 r.  było 75 uczniów, kwota subwencji  na 1 ucznia wyniosła  5 598,11, są 
również  dodatki  na  1  ucznia  w  wysokości  450  zł  ,  dochodzą  tez  dodatki  na  ucznia 
niepełnosprawnego, ale aktualnie takich uczniów nie mamy,

− wysokość subwencji wyniosła 453 676,80 zł.

Burmistrz – stwierdził, że szkoła ta jest nasza chlubą, 
− podpisuje się również z gratulacjami dla grona pedagogicznego,
− fenomenem  jest  aby  pozyskać  uczniów  z  innej  gminy,  jesteśmy  w  miejscu  gdzie  

Namysłów i Kluczbork mają szkoły z tradycją, 
− budować autorytet szkoły to nie jest proste, buduje się latami, może doczekamy się, że  

i nasza szkoła będzie z tradycjami,
− nie dziwi się pytaniu o koszty i utrzymanie, koszty są bardzo ważne ale należy też patrzeć 

na inne korzyści, uczeń blisko domu to jest ochrona młodzieży,
− gdyby nie było tej szkoły to subwencja poszłaby gdzie indziej, 
− to również miejsce pracy nie tylko dla nauczycieli ale także dla pracowników administracji, 

stołówki.

Pani Dyrektor GLZS – podziękowała za przychylność ze strony organu prowadzącego.

Ad. 3

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał tj.: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2014 – 2020 i w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn 

( zał. nr 3 i 4).

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, iż większość samorządów mówi że budżet na 2014 rok jest 
budżetem nie inwestycyjnym, 

− my planujemy 15% dochodów przeznaczyć na inwestycje,
− przedłożony projekt budowany był na podstawie zgłaszanych wniosków radnych, sołtysów, 

wniosków zgłaszanych na zebraniach wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wniosków 
mieszkańców.

Pani  Błaszczykiewicz  –  pytała,  czy  przy  termomodernizacji  Szkoły  Podstawowej  w  Wąsicach 
uwzględnione jest przeniesienie c.o.

Burmistrz – stwierdził, że nie jest to uwzględnione,  jest to za mała kwota, uwzględniono dobudowę 
pomieszczeń administracyjnych.



Pan  Kotwicki  –  poruszył  sprawę  ul.  Polnej  nawiązując  do  otrzymanego  zdjęcia  tej  drogi  od 
mieszkańców.

Burmistrz – podkreślił, że też otrzymał takie zdjęcie, 
− ul. Polna nie będzie budowana w 2014 r., w pierwszej kolejności musimy wybudować sieć 

kanalizacyjną,
− nie dziwi się reakcji mieszkańców, przy takiej ulicy sam mieszkał około 30 lat, ale też nie 

jest tak że zapomnieliśmy o tym rejonie.

Pani Schatt – stwierdziła, iż też spotyka się z reakcją mieszkańców, że „tu to się nic nie robi” ale to 
jest  tak  że  w  miarę  jedzenia  apetyt  rośnie,  ważne  jest  to,  aby  uświadamiać  i  bronić  tego  co 
zrobiliśmy.

Pani Skarbnik -  przy projektowaniu budżetu na 2014 zderzyliśmy się z problem czyli zmniejszeniu 
kwoty subwencji, 

− planując  budżet  trzeba  zachować  regułę,  że  wydatki  bieżące  nie  mogą  być  wyższe  niż 
dochody bieżące,

− nadwyżka  z  tego  roku  może  być  przeznaczona  na  wydatki  bieżące  dla  jednostek 
organizacyjnych, aby zaspokoić potrzeby zgłoszone, a nie ujęte do budżetu,

− chcemy zaciągnąć pożyczkę na inwestycje w zakresie termomodernizacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, zadanie to jest na liście inwestycji priorytetowych, wobec 
tego oprocentowanie pożyczki będzie na poziomie 2,5 %,

− zaplanowaliśmy wkład własny i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy ul. Kołłatja, 
niestety nie załapaliśmy się na dofinansowanie i zadanie jest pod znakiem zapytania,

− zaplanowaliśmy również 20% wkładu własnego na przebudowę drogi dojazdowej do pól  
w Wierzchach, do końca grudnia złożymy wniosek o dofinansowanie w wysokości 80%  
w ramach Ochrony Gruntów Rolnych,

− trudny jest to budżet, zapewne będzie wiele zmian w trakcie roku,
− na 2015 r.  nie  mamy podpisanych umów na dofinansowanie  ale  liczymy na  ogłoszenie 

naborów i w ramach oszczędności może nam się uda coś zrealizować,
− aktualnie  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  przygotowuje  wniosek  o  dofinansowanie 

budowy kanalizacji w Brzezinkach,
− dopisanie  pożyczki  w  wysokości  1  mln  zł  do  prognozy  finansowej  nie  spowodowało 

wydłużenia okresu spłaty długu,
− ma zmienić się ustawa o finansach publicznych, po zatwierdzeniu zmiany będzie zmiana 

wzoru wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy finansowej  na  lata  2014  –  2020 
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyna na 2014 rok zaopiniowany został 
pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 4 

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku w celu przedłożenia Radzie 
na najbliższej sesji.



Przewodnicząca Komisji – zaproponowała:
• w styczniu – sprawy bieżące
• w  lutym  -   informacja  na  temat  złożonych  wniosków  o  dofinansowanie  inwestycji   

i pozyskanych środkach unijnych i innych oraz kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w zakresie udzielonej pomocy w 2013 r. z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych   i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  zwłaszcza  w  rodzinach 
wielodzietnych  niepełnych, 

• w marcu - kontrola wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r. ,
• w kwietniu - informacja na temat postępu prac projektowych i przetargowych dotyczących 

inwestycji  pn.  „Termomodernizacja   obiektów  szkół  podstawowych  w  Wołczynie  
i Wierzbicy Górnej”,

• w maju -  opracowanie wniosku w sprawie absolutorium,
• w czerwcu – sprawy bieżące.

W/w propozycje do planu pracy przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 

Ad. 5 

Opracowanie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  w  okresie  od  grudnia  2012  do 
listopada 2013 r. 
( zał. nr 5).

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                Przewodnicząca Komisji
                                                                                               Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała 
Julita Matelska


