
PROTOKÓŁ 

Z kontroli w jednostkach: 

placówki oświatowe z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 

(nazwa jednostki kontrolowanej) 

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 25.09.2018 r. 
w przeprowadzonej w dniu . 

(adres jednostki kontrolowanej) 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
przez . 

(zespól kontrolujący) 

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: Stefan Czajkowski, 

Krzysztof Kowalczyk, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, Urszula Kraszewska, 

Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Tomasz Rokita, Robert Rońda, 

Przemysław Wojda) 

9/2018 19.09.2018 r. 
na podstawie upoważnienia Nr z dnia . 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zakres kontroli: Kontrola placówek oświatowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 

przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno- 

Administracyjnej Szkól za rok szkolny 2017/2018 (do dnia 31 sierpnia 

2018 r.) ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wyżywienie 

uczniów 

Jolanta Damasiewicz 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pani . 

(imię i nazwisko) 

Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki 

(stanowisko służbowe) 

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce: 

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, Gminny Zespól Obsługi Ekonomiczno- 

Administracyjnej Szkól 



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu 
w dniu 25 września 2018 r. przeprowadziła kontrolę placówek oświatowych z terenu Gminy 
Mińsk Mazowiecki przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno 
Administracyjnej Szkół za rok szkolny 2017/2018 (do dnia 31 sierpnia 2018 r.) 
ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wyżywienie uczniów. 

Przebieg kontroli: 

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił materiały 
przygotowane na kontrolę. 

Pan Paweł Lipiński członek Komisji zapytał, dlaczego materiały na kontrolę 
są przygotowane według stanu na październik. Pani Sekretarz poinformowała, że zostanie 
to wyjaśnione z księgową GZOEASz. Pan Krzysztof Kowalczyk członek Komisji zapytał, 
czy po reformie znoszącej gimnazja są duże braki w liczbie nauczycieli. Pani Sekretarz 
powiedziała, że na początku roku szkolnego, podczas przygotowania arkuszy organizacyjnych 
było kilka wakatów, ale w chwili obecnej udało się zapełnić te braki. Pan Kowalczyk 
zapytał, czy Gmina może zwiększyć środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
jeśli byłaby taka potrzeba. Pani Sekretarz poinformowała, że zawsze można zwiększyć 
środki i przypomniała, że co roku jest podejmowana uchwała w tej sprawie. Dyrektorzy zdają 
sobie sprawę z potrzeb nauczycieli również w kontekście zmian oświatowych i nie było 
sygnałów o potrzebie zwiększenia tych środków. Pan Tomasz Rokita członek Komisji 
zapytał, dlaczego szkoły w Hucie Mińskiej i w Janowie w 2017 r. nie pozyskały żadnych 
środków z wynajmu sal. Pani Sekretarz powiedziała, że zostanie to sprawdzone i być może 
miało to związek z prowadzoną termomodernizacją. Radny Rokita zwrócił uwagę na zakup 
usług remontowych i zakup materiałów i wyposażenia oraz na zróżnicowanie tych dwóch 
pozycji w poszczególnych szkołach. Powiedział też, że jest to wyraz wsparcia ze strony 
Gminy dla poszczególnych szkół i środki powinny być znaczące w kontekście zmian 
oświatowych. Widać w tym kontekście bardzo duże dysproporcje, ponieważ w jednych 
szkołach są duże środki, a w innych szkołach przekazano stosunkowo mało funduszy. 
Zapytał również, czy jest możliwe równomierne rozdysponowanie tych środków. 
Pani Sekretarz powiedziała, że zakup usług remontowych w dużej mierze zależy od potrzeb 
<lanej szkoły i tego, co się tam dzieje oraz stanu danego obiektu. Duże wydatki remontowe 
wiązały się również z termomodernizacją i fotowoltaiką. Pani Sekretarz zwróciła też uwagę 
na problemy lokalowe w szkołach i duże zainteresowanie świetlicami szkolnymi. Jeśli zaś 
chodzi o pomoce dydaktyczne i wyposażenie to na pewno przydałoby się jeszcze bardziej 
doposażyć szkoły w najnowsze pomoce, szczególnie w szkołach, które do tej pory były 
sześcioklasowymi podstawówkami, a teraz będą to ośmioklasowe szkoły. 
Zebrani przedyskutowali wydatki na remonty szkół. Pani Urszula Kraszewska członek 
Komisji powiedziała, że pytaniem jest, czy Gmina odmówiła na prośbę jakiegoś dyrektora 
w sprawie zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznej. Zwróciła również uwagę na koszt usług 
telekomunikacyjnych w poszczególnych szkołach, bo jest on zróżnicowany. Powiedziała _ 
również, że jej zdaniem zasadnym jest rozważenie rezygnacji z telefonów stacjonarnych* 
na rzecz telefonów komórkowych, ponieważ dzięki temu udałoby się obniżyć koszty usług 
telekomunikacyjnych o ok. 70%, licząc ws ystkie szkoły łącznie. Pani Sekretarz 
powiedziała, że w dalszej perspe ywie jes a ewno bardzo;robry po sł, ale w chwili ~ 
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obecnej zasięg sieci komórkowych w niektórych szkołach jest bardzo słaby. Gdyby sygnał był 
mocniejszy to rozwiązanie z telefonami komórkowymi byłoby bardzo dobre. 

Następnie członkowie Komisji przeszli do wydatków poszczególnych szkół. 

I. Szkoła Podstawowa w Brzózem: 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 95,91 % na kwotę 1 414 555,42 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 96,29% na kwotę 1 492 359,95 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Brzózem - pytań nie zgłoszono. 

II. Zespól Szkól w Hucie Mińskiej zis w Cielechowiźnie ( od IX 2017 r. Szkoła 
Podstawowa): 

2017 r. - plan wydatków wykonano w 97,00% na kwotę 2 515 713,53 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 97,42% na kwotę 2 279 133,23 zł 

Pani Radna Kraszewska zapytała, czym jest spowodowany znaczny wzrost środków 
na zakup energii elektrycznej i cieplnej (obrót). Pani Sekretarz powiedziała, że PGE 
przysłało wyrównania i korekty za lata poprzednie i to spowodowało zwiększenie kosztów 
w 2017 r. Weryfikacją rachunków zajmował się Wicewójt. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Hucie Mińskiej zis w Cielechowiźnie - pytań nie zgłoszono. 

III. Zespól Szkól w Janowie (od IX 2017 r. Szkoła Podstawowa): 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 96,37% na kwotę 2 977 763,52 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 96,64% na kwotę 2 827 279,16 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Janowie - pytań nie zgłoszono. 

IV. Szkoła Podstawowa w Mariance: 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 96,58% na kwotę 1926469,14 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 94,40% na kwotę 1 695 282,95 zł 

Pan Radny Gałązka zapytał, czy firma wykonująca montaż pomp ciepła w gminnych 
szkołach przeszkoliła chociaż jednego konserwatora z obsługi tych urządzeń, ponieważ 
konserwator z Marianki nie został przeszkolony. Pani Sekretarz powiedziała, że nie ma 
informacji w tej sprawie, ale postara się odpowiedzieć na to pytanie później. Radny Lipiński 
zwrócił uwagę na duży stopień skomplikowania obsługi pomp ciepła, bo według niego jest 
to wiedza specjalistyczna i nawet do napełnienia instalacji potrzebny jest specjalistyczny 
sprzęt. W związku z tym Pan Lipiński uważa, że powinna zostać przeszkolona jedna osoba 
np. z GZGK, która zajmowałaby się obsługą wszyst · h gminnych pomp ciepła znajdujących 
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Po dyskusji członkowie Komisji opowiedzieli się za przeszkoleniem jednej osoby 
do kompleksowej obsługi pomp ciepła znajdujących się w gminnych placówkach 
oświatowych. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Mariance - pytań nie zgłoszono. 

V. Zespól Szkól w Starej Niedzialce (od IX 2017 r. Szkoła Podstawowa): 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 97,10% na kwotę 2 966 435,42 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 90,09% na kwotę 2 954 585,64 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Starej Niedziałce - pytań nie zgłoszono. 

VI. Zespól Szkól w Stojadlach (od IX 2017 r. Szkoła Podstawowa): 

2017 r. - plan wydatków wykonano w 95,53% na kwotę 2 843 398,49 zł 
2016 r. - plan wydatków wykonano w 95, 10% na kwotę 2 562 905,03 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Stojadłach-pytań nie zgłoszono. 

VII. Zespól Szkól w Zamieniu (od IX 2017 r. Szkoła Podstawowa): 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 96,16% na kwotę 2 309 870,57 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 96,00% na kwotę 2 238 807,70 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Szkoły 
w Zamieniu - pytań nie zgłoszono. 

VIII. Gminny Zespól Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól: 

2017 r. - plan wydatków wykonano w 99,22% na kwotę 380 330,44 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 94,90% na kwotę 430 996,71 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Gminnego 
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - pytań nie zgłoszono. 

IX. Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach: 

-:l.2(; - 

2017 r. -plan wydatków wykonano w 95,41 % na kwotę 798 879,42 zł 
2016 r. -plan wydatków wykonano w 93,51% na kwotę 818 254,65 zł 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące wydatków Publicznego 
Przedszkola w Nowych Osinach - pytań nie zgłoszono. 

Radny Gałązka poprosił o przygotowanie analizy wydatków związanych ~ 
z funkcjonowaniem pomp ciepła i zysków związanych z montażem tych urządzeń. 
Bilans ekonomiczny pozwoli porównać jakie ewentualne oszczędności udało się wypracować. 

Pani Sekretarz zwróciła uwagę na oczekiwania rodziców dotyczące wydłużenia 
czasu funkcjonowania świetlic sz~n7ch, a także na iany~rzepi ów dotyczących 
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opłacania opiekunów świetlicowych. Zebrani przedyskutowali również wydatki związane 
z wyżywieniem uczniów i organizacją wydawania posiłków w szkołach. 

Radny Wojda powiedział, że wraz Panią Dyrektor ponowi wniosek do budżetu 
o projekt rozbudowy szkoły w Zamieniu, ponieważ wymaga tego sytuacja lokalowa szkoły 
i brak sal lekcyjnych w związku z dużym rozwojem oddziałów przedszkolnych. 
Radny Lipiński powiedział, że problemy lokalowe w szkołach powinny skłonić 
do wykonania głębszej analizy, która pozwoli podjąć racjonalną decyzję w sprawie 
rozbudowy szkół i dostosowania do potrzeb i zmieniających się przepisów. 

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali następujące wnioski 
pokontrolne: 

1. Wypracowanie studium w zakresie prawidłowego funkcjonowania placówek 
oświatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki w okresie 2018 - 2023 

2. Szkolenie konserwatorów i przeszkolenie co najmniej jednej osoby (GZGK) 
w zakresie prac pomp ciepła 

3. Przeprowadzenie analizy zamiany operatorów telefonii stacjonarnej na rzecz 
operatorów sieci komórkowych w gminnych placówkach oświatowych 

4. Bardziej równomierne rozłożenie środków finansowych na zakup usług remontowych 
w poszczególnych placówkach oświatowych 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi do tematu kontroli - 
pytań i uwag nie zgłoszono. 

Na powyższym zakończono kontrolę placówek oświatowych z terenu Gminy 
Mińsk Mazowiecki przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno 
Administracyjnej Szkół za rok szkolny 2017/2018 (do dnia 31 sierpnia 2018 r.) 
ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na wyżywienie uczniów. 

Wnioski pokontrolne 

1. Wypracowanie studium w zakresie prawidłowego funkcjonowania placówek 
oświatowych w Gminie Mińsk Mazowiecki w okresie 2018 - 2023 

2. Szkolenie konserwatorów i przeszkolenie co najmniej jednej osoby (GZGK) 
w zakresie prac pomp ciepła 

3. Przeprowadzenie analizy zamiany operatorów telefonii stacjonarnej na rzecz 
operatorów sieci komórkowych w gminnych placówkach oświatowych 

4. Bardziej równomierne rozłożenie środków finansowych na zakup usług 
remontowych w poszczególnych placówkach oświatowych 

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej: 
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Wykaz załączników: 

1. Informacja dotycząca placówek oświatowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki 
i Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół za rok szkolny 
2017/2018 (do dnia 31 sierpnia 2018 r.). 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy. 

Kontrolowany: Kontrolujący: 

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Mińsk 

Maciej Gałązka - 

Krzysztof Kowalczyk-/' 

Leszek Kopczyński - 

Urszula Kraszewska - ()1 
Marzanna Kucińska - 

Paweł Lipiński - 

Tomasz Rokita- 

Przemysław Paweł Wojda- 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, 
2. Sekretarz Gminy, 
3. a/a. 
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