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PROTOKÓŁ NR 8/19 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
z dnia 27 maja 2019r.  

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz -  Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Analiza podziału subwencji oświatowej. 
2. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2019r.  
3. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 
(załącznik nr 3 do protokołu). Brak zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad. pkt. 1 
Analiza podziału subwencji oświatowej. 

 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – przedstawiła informację 
/załącznik nr 4 do protokołu/. 
W roku 2019 otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 31 mln 354 tys. 780 zł. 
Standard finansowy A podziału subwencji wynosi 5 tys. 794 zł 98 gr. Zgodnie z 
przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym 
roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
przeznaczyć środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym 
roku kalendarzowym. W naszym przypadku jest to kwota 3 mln 734 tys. 853 zł. Na 
dzień dzisiejszy subwencja plus środki gminy wynosi 41 mln 300 tys. zł.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – odniósł się do materiału przygotowanego 
przez Panią Kierownik stwierdzając że brakuje informacji na temat liczby uczniów w 
szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia, liczby uczniów w podziale na szkoły 
miejskie i wiejskie i podziału środków na te szkoły.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – powiedziała, że 
przygotuje na piśmie taką informację.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – zapytał o wysokość subwencji oświatowej 
na 1 ucznia szkoły wiejskiej, miejskiej, szkoły z oddziałami mistrzostwa sportowego i 
szkoły integracyjnej z uczniami niepełnosprawnymi.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – powtórzyła, że standard 
finansowy A podziału subwencji wynosi 5 tys. 794 zł 98 gr. Dla uczniów szkoły 
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podstawowej tą kwotę zwiększa się o wagę 0,4; dla uczniów gimnazjum wieś i miasto 
do 5 tys. zwiększa się o wagę 0,27; dla uczniów klas mistrzostwa sportowego jest waga 
0,2; natomiast dla uczniów niepełnosprawnych jest w zależności od niepełnosprawności 
dziecka. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością umiarkowaną podnosi się ten 
standard o 1,40; z wagą P5  2,900; z wagą P6 3,600; z wagą P7 9,500; i dla klas 
integracyjnych (SP nr 2) są dodatkowe środki waga  0,800.  
Andrzej Pacan – radny – poprosił o taki wykaz.  
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – zobowiązała się 
przekazać.  
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy dopłata do szkół ze środków 
własnych gminy do każdej szkoły jest  taka sama, czy w zależności od potrzeb? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – odpowiedziała, że w 
zależności od potrzeb. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – poprosił o przygotowanie informacji, ile 
gmina dokłada do każdej szkoły. 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – zobowiązała się 
przygotować informację.  
Wiesław Wołkiewicz – Zastępca Przewodniczącego – zapytał, czy szkoły 
stowarzyszeniowe radzą sobie dobrze, czy mają jakieś problemy? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – odpowiedziała, że nie 
posiada wiedzy na ten temat, gdyż dotacje dla tych szkół liczy Wydział Edukacji. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Edukacji – odpowiedział, że wszystkie należne 
środki wynikające z subwencji są przekazywane i nie słyszał o problemach finansowych 
tych szkół. Naczelnik uważa, że najlepszym wyjściem byłoby gdyby Gmina z powrotem 
przejęła szkoły stowarzyszeniowe, gdyż koszty tych szkół nie są niższe niż szkół 
prowadzonych przez Gminę, a szkoły te są chętne wrócić pod opiekę Gminy.  
Barbara Bąk – Skarbnik – nadmieniła, że szkoła  Kruszewcu ma problem z dachem, 
który przecieka. Na jego naprawę potrzeba 1,5 tys. zł, a koszt leży po stronie Gminy.  
Andrzej Pacan – radny – powiedział, że koszty utrzymania szkół stowarzyszeniowych 
nie są mniejsze, niż wówczas gdy szkoły podlegały pod Gminę.  
Barbara Bąk – Skarbnik – powiedziała, że od 2018r. wszedł wskaźnik korygujący i koszt 
na 1 ucznia przelicza się, jak w szkołach gminnych.  
Andrzej Pacan – radny – powiedział, że również dla nauczycieli w szkołach 
stowarzyszeniowych sytuacja byłaby lepsza, gdyby szkoły te wróciły do Gminy.   
Jadwiga Figura – radna – stwierdziła, że wynagrodzenia nauczycieli powinny być na 
jednakowym poziomie. Dodatkowo stwierdziła, że nie ma państwowych odgórnych 
regulacji, ilu uczniów powinna liczyć szkoła, aby równoważyły się koszty. 
Tomasz Rurarz – Przewodniczący Komisji – zapytał, jak wyglądają przelewy subwencji 
oświatowej do szkół?  
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że przelewy są miesięczne. Cała kwota 
subwencji jest dzielona na 13, a zatem cała subwencja przekazywana jest ratami. 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – dopowiedziała, że każda 
placówka posiada swój rachunek bankowy.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
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Ad. pkt. 2 
Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2019r. 

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła informację /załącznik nr 5 do protokołu/. 
Dopowiedziała, że nie ma zatorów płatniczych.  
Jadwiga Figura – radna – zapytała o bazarek i grunty w Januszewicach. 
Barbara Bąk – Skarbnik – odpowiedziała, że bazarek jest realizowany, a na grunty w 
Januszewicach został ogłoszony przetarg, który rozstrzygnie się na początku lipca.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

 
Ad. pkt. 3 

Zapytania i wolne wnioski.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia 9.30, godzina zakończenia 10.00 
 
 
 
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy 
Opoczno. Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Tomasz Rurarz 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


