
Protokół Nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu, Oświaty,

Kultury Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Miedźno

odbytego w dniu 13 listopada 2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji:
1. Jan Paliwoda – wiceprzewodniczący;
2. Zdzisław Bęben;
3. Zbigniew Graj;
4. Mirosław Oziembała;
5. Barbara Piątek;
6. Mirosław Zawada;
7. Mirosław Zielonka.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli:
1. Andrzej Kluczny – Skarbnik;
2. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy;
3. Agnieszka Suchodolska – samodzielny referent.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał.
3.Sprawy różne.
4.Zakończenie posiedzenia komisji.
Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał
zastępca  przewodniczącego  Komisji  Jan  Paliwoda.  Poinformował  jednocześnie  o  możliwości
zgłaszania zmian do porządku obrad.
Wobec braku propozycji zmian Przewodniczący poddał porządek posiedzenia pod głosowanie.
Głosowało 6 radnych w tym:

 głosów „za” - 6✔
 głosów „przeciw” - 0✔
 głosów „wstrzymujących się” - 0✔

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad pkt. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmian w     budżecie gminy na 2018     rok.
Radny  Paliwoda  zapytał  o  projekty   pn.  "Siła  natury„  w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym
w Miedźnie  oraz  "Jak  okazać  szacunek"  w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Mokrej.  Poprosił
o więcej szczegółów.
Skarbnik odpowiedział, że szkoły już nie pierwszy raz realizują tego typu projekty przy współpracy
Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności.  Będą  one  realizowane  w latach  2018-2019.  W tym
momencie chodzi głównie o zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 10.000,00 zł. Dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego  w Miedźnie  6.000,00 zł  oraz  dla  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego
w Mokrej 4.000,00 zł.
Radny Paliwoda powiedział, że w pierwszej kolejności należy uświadomić rodziców o programach
i ich zasadach. Dopiero po uzyskaniu ich zgody należy włączyć do tego dzieci. 
Skarbnik  odpowiedział,  że  do  organu  prowadzącego  nie  docierały  głosy  sprzeciwu  ze  strony
rodziców. 
Radny Paliwoda wyraził swoje zaniepokojenie realizacją programu i podkreślił, że jego zdaniem
może mieć obno zły wpływ na rozwój młodego pokolenia. 
W dalszej części skarbnik wyjaśnił,  że zwiększenie dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia
z tytułu  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  o kwotę  27.688,00 zł  wynika  z przyznanej  od
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Ministerstwa  Finansów  decyzji  nr  ST5.4751.5.2018.11g  z dnia  21 sierpnia  2018 r.  ze  środków
rezerwy części  oświatowej  subwencji  ogólnej.  Kwotę  z ww.  tytułu  przeznaczono  w całości  po
stronie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym  w Mokrej.  Zwiększenie  dochodów  w dziale  758 -  Różne  rozliczenia  o kwotę
49.957,38 zł  wynika  ze  zwrotu  części  wydatków  wykonanych  w ramach  funduszu  sołeckiego
w 2017 roku. Kwotę po stronie wydatków w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją
statutowych zadań w rozdziale 75023 - Urzędy gmin. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale
854 -  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  w kwocie  116.798,53 zł  związana  jest  z realizacją
w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Miedźnie  projektu  pn.  "ERASMUS+"  pochodzącego
z Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji  Narodowej  Agencji  Programu  Erasmus+.   Zwiększenie
wydatków  w  dziale  801  -  Oświata  i  wychowanie  o  kwotę  280.000,00  zł  związane  jest
z  koniecznością  zatrudnienia  nauczycieli  dla  dzieci  z  orzeczeniami  i  opiniami  z  poradni
psychologiczno-pedagogicznej  oraz  wypłatą  odpraw  emerytalnych  i  nagród  jubileuszowych
w związku z udokumentowaniem stażu pracy.
Radny Oziembała powiedział, że zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego jest sporą kwotą
bo stanowi blisko 50 000,00 zł. Zaproponował, by rozważyć powrót do tego typu inicjatywy.  
Radny  Graj  zapytał  o  szczegóły  dotyczące  konieczności  zatrudnienia  specjalistów  dla  dzieci
z orzeczeniami. 
Samodzielny Referent Suchodolska wyjaśniła, że w przypadku, kiedy rodzic dostarczy do szkoły
orzeczenie  z  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno  –
wychowawczych  lub  indywidualnego  nauczania,  szkoła  ma  ustawowy obowiązek  zapewnienia
dziecku odpowiednich warunków. To wiąże się  z koniecznością  zatrudnienia wykwalifikowanej
kadry. 
Radny Graj zapytał jak wygląda praca z takim uczniem. 
Samodzielny referent Suchodolska odpowiedziała, że jest to praca indywidualna w zależności od
potrzeb. 
Do obrad dołączyła radna Piątek.
Radny Graj zapytał czy można starać się o większą subwencję oświatową w tym przypadku.
Samodzielny referent Suchodolska odpowiedziała, że orzeczenia złożone do 30 września ujęte są w
Systemie  Informacji  Oświatowej,  natomiast  te  złożone  po tym terminie  już  nie.  Wtedy koszty
ponosi samorząd. 
Radny Paliwoda  powiedział,  że  rodzice  wykorzystują  dzisiaj  możliwość  dostępu  do  uzyskania
takiego orzeczenia dla ułatwienia dziecku procesu edukacji.
Radny Bęben powiedział, że takich przypadków jest coraz więcej. 
Radny Graj zapytał czy są dane liczbowe dotyczące uczniów z orzeczeniami. 
Referent  Suchodolska  odpowiedziała,  że  w  szkole  w  Mokrej  jest  jeden  taki  uczeń,  w  szkole
w  Miedźnie  jedenastu,  a  w  Ostrowach  nad  Okszą  pięciu.  Do  tego  dochodzą  jeszcze  dzieci
z opiniami. 
Radny Graj zauważył, że środki w kwocie 280 000,00 zł ściągnięte zostały z rozdziału dotyczącego
tworzenia żłobków. Zapytał co dalej z tą inwestycją. 
Skarbnik odpowiedział, że została ona tymczasowo odłożona w czasie. Obecnie w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym realizowana jest inwestycja termomodernizacji wraz z wymianą kotła C.O.
Radny Graj nawiązując do opracowywanego właśnie budżetu powiedział, że brakuje mu dyskusji
na temat  jego kształtu na komisjach i  w radzie.  Radni powinni mieć wpływ na jego strukturę.
Często są oni stawiani przed faktem dokonanym, a nie powinno tak być.
Skarbnik odpowiedział, że projekt budżetu po opracowaniu przez Wójta trafi to zaopiniowania do
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  by  następnie  trafić  do  radnych,  którzy  będą  podejmować
uchwałę w tej sprawie. 
Radny Graj powiedział, że projekt uchwały powinien być także zaopiniowany przez Radę. Poprosił,
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aby  wziąć  to  pod  uwagę.  Zapytał  także  jakie  są  plany  zwiększenia  pensji  pracownikom
samorządowym. 
Skarbnik  odpowiedział,  że  w przygotowywanym projekcie  uwzględniono podwyżki  wynikające
z przepisów ustawowych. 
Wobec braku innych uwag zastępca przewodniczącego poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 1✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miedźno na lata 2018-
2037.
Skarbnik wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedźno na lata 2018-
2037 wynikają z zarządzeń Wójta oraz uchwał dotyczących budżetu. Dodal, że w załączniku nr
2 Przedsięwzięcia WPF zmianie uległy kwoty limitów wydatków realizowanych w latach 2018-
2019  zadania  pn.  "Program  nowoczesnych  form  edukacji  przedszkolnej  w Gminie  Miedźno".
W załączniku  tym  dodano  również  dwa  zadania  realizowane  przy  współpracy  Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności na lata 2018-2019 pn. "Siła natury" oraz "Jak okazać szacunek".
Wobec braku  uwag przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 7 radnych w tym:

 głosów „za” - 5✔
 głosów „przeciw” - 1✔
 głosów „wstrzymujących się” - 1✔

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Ad. pkt. 4. Sprawy różne.
Tematu spraw różnych w związku z wcześniejszą dyskusją nie podjęto.
Ad. pkt. 5. Zakończenie posiedzenia komisji.
Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodniczący Paliwoda zakończył posiedzenie komisji o godz.
14.41.

Protokolant Zastępca Przewodniczącego
(-) Anna Kuras Komisji Budżetu, 

       Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
 (-) Jan Paliwoda
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