
Protokół Nr  7  /15 

z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniach  18.06.2015.   

 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs                    - przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk      - członek, 

3. Anna Łukasiewicz             -      -„- 

4. Jan Miske                     -     - ”- 

5. Krzysztof Tkacz                 -      -„- 

 

 Przeprowadziła kontrolę finansową Samorządowych Placówek Oświatowych ZSO w 

Kamienniku oraz ZSP w Karłowicach Wielkich. 

 

Wyjaśnień udzielali; 

Księgowa -Teresa Kliś  

Dyrektor ZSO Kamiennik     p. Glinka Maria 

Dyrektor ZSP Karłowice Wlk. p. Łukasiewicz Andrzej 

 

 

 Wydatki ZSO w Kamienniku (stan na 30.04.2015r.); w budżecie gminy zaplanowano 

kwotę 2 532 827,00 zł  wydatkowano kwotę 900 491,12 zł tj. 35,55%. W tym SP 

zaplanowano kwotę 2 438 770 zł wydatkowano 870 519  zł tj. 35,7%. Przedszkola; 

zaplanowano kwotę 417 501 zł wydatkowano 145 912,23zł tj. 34,95%. Gimnazjum; 

zaplanowano kwotę 1 000 797 zł wydatkowano 383 165,28 zł tj. 38,29%. Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli; 12 615 zł wydatkowano 1 093,73 zł tj. 8,67 %. Stołówki szkolne i 

przedszkolne; zaplanowano kwotę 45 186 zł wydatkowano 16 261,59 zł tj. 35,99%. Pozostała 

działalność zaplanowano 22 511 zł wydatkowano 0 zł . Edukacyjna opieka wychowawcza; 

zaplanowano kwotę 94 057 zł wydatkowano 29 972 zł tj.31,87 %. Realizacja zadań 

wymagających stosowania spec. organizacji nauki – zaplanowano 99 091 wydatkowano 

21 600,09 tj.21,80% 

 



 Wydatki ZSP Karłowice (stan na 30.04.2015r.); w budżecie gminy zaplanowano 

kwotę 1 254 234,00 zł wydatkowano kwotę 447 985,11 zł tj. 35,72%. W tym SP zaplanowano 

kwotę 716 430 zł wydatkowano 280 181,54 zł tj. 39,11%, przedszkole zaplanowano kwotę 

297 515 zł wydatkowano 104 205 zł tj. 35,03%, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

zaplanowano kwotę 6 572 zł wydatkowano 1000,- zł tj. 15,22%, stołówka szkolna i 

przedszkolna; zaplanowano kwotę 71 575 zł wydatkowano 25 074,95 zł tj. 35,03%, pozostała 

działalność; zaplanowano kwotę 20 431 zł wydatkowano 0 zł, tj 00% edukacyjna opieka 

wychowawcza; zaplanowano kwotę 56 225 zł wydatkowano 22 067,53 zł tj. 39,25%.  

Realizacja zadań wymagających spec. organizacji nauki :zaplanowano 85 486 wydatkowano 

15 456,09 tj.18,08%  

 

Wnioski pokontrolne: 

 

1. Komisja skontrolowała dokumentację księgową – uwag nie było. 

   W trakcie kontroli zwrócono uwagę, że w wymienionych placówkach oświatowych 

pomimo zatrudnienia księgowej w dalszym ciągu naliczeniem wynagrodzeń zajmuje się 

dodatkowo jedna z p. nauczycielek /referent ds. naliczenia płac / na umowę zlecenie co 

generuje koszty – ZSO Kamiennik -900/m-c, zł. oraz ZSP Karłowice Wielkie – 720/m-c, zł.  

wniosek pokontrolny niezrealizowany od kilku lat . 

2. Komisja zwraca uwagę na zatrudnienie nauczyciela  na stanowisku z-cy dyrektora, 

informatyka, /w tym informatyka w Urzędzie Gminy -1/2 etatu, a także zatrudnienie  w ZSO 

Kamiennik na umowę zlecenie /e-szkoła -730/m-c- pln/ . 

3.Komisja wnioskuje o wyjaśnienie w jakim celu podjęto uchwałę  dotyczącą zniżki godzin 

dla zastępcy  dyrektora ZSO. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy Komisji : 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 


