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ORG.0012.11.2019            

 

Protokół nr 11.2019 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

z dnia 6 listopada 2019 r. 

 

Temat: Ocena wniosków złożonych do projektu budżetu na rok 2020. 

 

Komisja budżetowa w składzie: 

 

1. Maria Neumann  Przewodnicząca 

2. Sławomir Augustyniak Zastępca Przewodniczącej 

3. Krzysztof Szopa  Członek Komisji 

4. Anna Bodzioch  Członek Komisji 

5. Angelika Giza  Członek Komisji 

 

dokonała w dniu 06 listopada 2019 oceny wniosków złożonych do projektu budżetu Gminy na rok 

2020. Na posiedzeniu komisji obecny był Skarbnik Gminy Pan Łukasz Raida, który udzielał na bieżąco 

wyjaśnień. 

 

Do analizy wykorzystano następujące dokumenty: 

1. Materiały źródłowe tj. wnioski złożone do gminy na rok 2020. 

2. Zestawienie przyznanych środków na poszczególne jednostki oświatowe na rok 2018 i 2019  

z podziałem na rodzaje kosztów.  

 

Z analizy wynika, że największe wydatki z budżetu gminy przeznaczane są na wydatki oświatowe tj. 

szkoły, przedszkola oraz żłobek. Subwencja z budżetu państwa na finansowanie szkół jest 

niewystarczająca. Kosztem innych ważnych przedsięwzięć brakujące środki na oświatę uzupełniane są 

corocznie z innych dochodów Gminy. 

Komisja stwierdziła również, że największymi wydatkami w kosztach w poszczególnych jednostkach 

oświatowych to wynagrodzenia, prawie 90 %. Wpływ na taką sytuację ma wprowadzona przez Rząd 

ustawa dot. podwyżek dla nauczycieli, ale za którą niestety nie wpływają wystarczające środki 

finansowe do gminy. 

Z analizy wynika, że: 

1. Wydatki na oświatę w roku 2018 wyniosły – 9.935.114,00 PLN 

2. Wydatki w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 19,93% i wyniosły ogółem 

11.795.430,98 PLN. 

3.  Planowane wydatki na rok 2020 to kwota 15.307.619,00 PLN i wzrost o 29,78%. 

Wzrost wydatków na oświatę na rok 2020 w porównaniu do roku 2018 wyniósł 55,64%. 

 

Takie tempo wzrostu wydatków na oświatę będzie skutkowało zachwianiem prawidłowego 

funkcjonowania gminy. Gmina jako jednostka samorządowa musi w budżecie zapewnić środki na 

bieżące wydatki, jak również zarezerwować środki na spłatę zaciągniętych kredytów oraz spłatę 

obligatoryjnych zobowiązań inwestycyjnych np. WiK.  

Komisja stoi również na stanowisku aby nie zaciągać nowych kredytów przez Urząd Gminy. Nowe  

i większe kredyty mogłyby spowodować brak płynności finansowej w gminie. 
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Członkowie komisji uczestniczyli także w spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium Oświaty  

i Wychowania w Opolu. Celem spotkania było omówienie trudnej sytuacji oświatowej w gminie pod 

kątem rosnących kosztów finansowania gminnej oświaty. Omówiono różne warianty optymalizacji 

kosztów oświatowych z tworzeniem filii szkół podstawowych i oddziałów zamiejscowych przedszkoli. 

Żadna z tych propozycji, nie może wiązać się z pogorszeniem warunków pracy nauczycieli i nauki dla 

uczniów. 

 

Wnioski końcowe komisji: 

 

1. Komisja wnosi o przygotowanie kilku wariantów symulacji reorganizacji placówek oświatowych na 

terenie gminy Komprachcice z wykazaniem kosztów związanych z danym wariantem i potencjalnych 

oszczędności. 

2. Wdrożenie optymalizacji wydatków  funkcjonowania placówek oświatowych i pozostałych jednostek 

budżetowych poprzez np.: 

 - wspólne zakupy koordynowane przez ZOPO w celu uzyskania niższych cen (materiały biurowe,   

                            paliwo do ogrzewania, książki, sprzęt komputerowy, itd), 

 - ubezpieczenie wszystkich jednostek u jednego ubezpieczyciela, 

 - rozważenie zatrudnienia zewnętrznej firmy sprzątającej wszystkie jednostki, 

 - rozważenie zatrudnienia konserwatorów obsługujących kilka jednostek. 

 - całkowite przeniesienie obsługi księgowej jednostek budżetowych do ZOPO (stworzenie centrum   

                            usług wspólnych)   

3. Komisja proponuje w ramach oszczędności o zapoczątkowanie procesu połączenia instytucji kultury 

w gminie. 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. Maria Neumann Przewodnicząca  …………………………………………………. 

2. Sławomir Augustyniak Zastępca Przewodniczącej …………………………………………………. 

3. Krzysztof Szopa  Członek Komisji   ……………………………………………….… 

4. Anna Bodzioch  Członek Komisji   ……………………………………………..….. 

5. Angelika Giza  Członek Komisji   …………………………………………………. 

 


