
Protokół Nr 20k/16 

z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniach  29.06.2016r.   

 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs                    - przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk      - członek, 

3. Anna Łukasiewicz             -      -„- 

4. Jan Miske                     -     - ”- 

5. Krzysztof Tkacz                 -      nieobecny 

 

 Przeprowadziła kontrolę finansową Samorządowych Placówek Oświatowych ZSO  

w Kamienniku oraz ZSP w Karłowicach Wielkich za okres od 1.09.2015 r. do 31.05.2016 r. 

 

Wyjaśnień udzielali; 

Księgowa -Teresa Kliś  

Dyrektor ZSO Kamiennik     p. Glinka Maria 

 

 Wydatki ZSO w Kamienniku (stan na 31.05.2016r.); w budżecie gminy zaplanowano 

kwotę 2.425.894,00 zł  wydatkowano kwotę 1.118.567,47 zł tj. 46,11%. W tym SP 

zaplanowano kwotę 858.684,00 zł wydatkowano 416.968,45  zł tj. 48,56%. Przedszkola; 

zaplanowano kwotę 383.647,00 zł wydatkowano 179.909,72 tj. 46,89%. Gimnazjum; 

zaplanowano kwotę 875.734,00 zł wydatkowano 390.382,74 zł tj. 44,58%. Dokształcanie i 

doskonalenie nauczycieli; 9.602,00 zł wydatkowano 4.070,00 zł tj. 42,39 %. Stołówki szkolne 

i przedszkolne; zaplanowano kwotę 48.761,00 zł wydatkowano 22.914,65 zł tj. 46,99%. Na 

pozostałą działalność zaplanowano 23.045,00 zł wydatkowano 17.284,00 zł tj. 75,00%. 

Edukacyjna opieka wychowawcza; zaplanowano kwotę 97.282,00 zł wydatkowano  

43.497,17 zł tj.44,71 %. Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki – 

zaplanowano 226.421,00 wydatkowano 87.037,91z zł tj.38,44% 

 

 Wydatki ZSP Karłowice (stan na 31.05.2016r.); w budżecie gminy zaplanowano 

kwotę 1.212.381,00 zł wydatkowano kwotę 553.524,28 zł tj. 45,66%. W tym SP zaplanowano 

kwotę 762.975,00 zł wydatkowano 353.779,81 zł tj. 46,37%, przedszkole zaplanowano kwotę 



271.381,00 zł wydatkowano 118.416,03 zł tj. 43,63%, dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli zaplanowano kwotę 6.495,00 zł wydatkowano 272,00,- zł tj. 4,19%, stołówka 

szkolna i przedszkolna; zaplanowano kwotę 85.204,00 zł wydatkowano 38.219,25 zł tj. 

44,86%, pozostała działalność; zaplanowano kwotę 18.877,00 zł wydatkowano 14.158,00 zł, 

tj. 75,00%, edukacyjna opieka wychowawcza; zaplanowano kwotę 67.147,00 zł 

wydatkowano 26.636,52 zł tj. 39,67%.  Realizacja zadań wymagających spec. organizacji 

nauki :zaplanowano 67.449,00 wydatkowano 28.679,19 tj.42,52%  

Skontrolowano plan delegacji służbowych 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku: plan 6.100,00 zł wykonanie 964,48 zł. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Karłowicach Wielkich: plan 1.200,00 zł,  

wykonanie 361,07 zł 

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 dodatkowe koszty,  wniosek pokontrolny niezrealizowany od kilku lat . 

2. Po zwolnieniu nauczyciela języka polskiego, który posiadał min. kwalifikacje do nauczania 

języka polskiego zezwolono na dokształcanie w kierunku filologii polskiej nauczycielowi, 

który posiada  różne kwalifikacje zawodowe do nauczania w szkole. 

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 : 

        Przewodniczący Komisji 

 

        ………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. nieobecny 

 


