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Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 20 kwietnia 2015 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Zaproszone osoby:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
2. Absolutorium – omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego
za 2014 r.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
a) Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji witając radnych
oraz zaproszonych gości.
Ad. 1. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.


Projekt uchwały w sprawie zasad obsługi finansowo – księgowej jednostek
organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski
- druk 26 /zał. nr 2/.

Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Pani Monika Stalica powiedziała, że uchwała, która do tej pory obowiązywała została
zmieniona w taki sposób, że Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Oświęcimiu będzie prowadził obsługę księgową dla Powiatowego
Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu i Powiatowego
Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu. Ma to na celu usprawnienie organizacji
pracy w jednostkach oświatowych.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak zapytał jak to było praktykowane dotychczas?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że do tej pory było tak, że każda szkoła prowadziła
oddzielnie obsługę księgową. Natomiast teraz będzie w jednej szkole prowadzona w sumie
dla trzech szkół.
Strona 1 z 5

Protokół Nr 5/2015 Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Radny Roman Gancarczyk zapytał czy to się wiąże z redukcją etatów?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że nie będzie zwolnień z pracy. W tej chwili
w Powiatowym Zespole Nr 4 nie ma głównej księgowej bo odeszła na emeryturę i nie
zostanie nikt nowy zatrudniony. Natomiast w Powiatowym Zespole Nr 5 główna księgowa
jest na urlopie macierzyńskim więc ta Pani wróci do pracy na stanowisko księgowe
w Powiatowym Zespole Nr 3. Nie będzie żadnych redukcji osobowych, natomiast
organizacyjnie będzie to wyglądać w inny sposób .
Radna Teresa Kościelnik – Pactwa zapytała kto prowadzi księgowość w Powiatowym
Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że ma wymienione te szkoły, które prowadzą dla kogoś
obsługę księgową, natomiast te, które prowadzą same dla siebie nie są ujęte w uchwale.
Pozostałe szkoły są wymienione dlatego, że poradnie są przypisane do szkół bo nie mają
swojej księgowości więc np. PZ Nr 1 prowadzi obsługę finansowo – księgową dla poradni
w Oświęcimiu i dla MDK. PZ Nr 2 prowadzi obsługę pracownikom kasy zapomogowo –
pożyczkowej. W PZ Nr 3 nastąpiła właśnie ta zmiana. PZ Nr 6 prowadzi obsługę finansowo –
księgową dla Poradni w Brzeszczach. PZ Nr 8 i PZ Nr 9 prowadzi fundusz świadczeń
socjalnych emerytów i rencistów. PZ Nr 10 prowadzi dla Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kętach oraz PCPR. Szkoły, które mają księgowość tylko stricte dla siebie
czyli nic więcej nie prowadzą nie są wymieniane w uchwale.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.


Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania własnego powiatu dotyczącego
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych Miasta Zielona Góra na prawach powiatu w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze oraz udzielenia dotacji na ten cel - druk 36 /zał. nr 3/.

Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Pani Monika Stalica stwierdziła, że uczniowie szkół wielozawodowych muszą uczestniczyć
w kursie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Przebiega to w ten sposób, że dyrektor
szkoły z której ten uczeń jest podpisuje umowę i przekazuje środki dyrektorowi ośrodka,
który kształci w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Ponieważ dyrektor
ośrodka z Zielonej Góry nie ma do tego upoważnienia umowę podpisuje jego organ
prowadzący czyli Miasto Zielona Góra, a Miasto Zielona Góra jako jednostka samorządu
terytorialnego może podpisać umowę z jednostką. Nasz dyrektor nie może podpisać umowy
i ich dyrektor tez nie może więc podpisujemy między jednostkami. Na ten cel są
zabezpieczone pieniądze tj. jedna osoba, uczeń z pierwszej klasy zasadniczej szkoły
zawodowej w zawodzie krawiec z Powiatowego Zespołu Nr 10 i koszt jego kształcenia będzie
wynosił 400 zł.
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Radny Roman Gancarczyk zapytał dlaczego ten kurs odbędzie się w Zielonej Górze?
Pani Monika Stalica odpowiedziała, że ośrodek, który kształci teoretycznie w zawodzie
krawiec mieści się akurat w Zielonej Górze.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Ad. 2. Absolutorium – omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2014 r.
Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu zapoznała Komisję ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014 /zał. nr 4/.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapytał ile Starostwo Powiatowe dopłaci do subwencji?
Pani Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wydatki bieżące w porównaniu
z subwencją tj. dopłata 2 mln 305 w roku 2014. Gdyby uwzględnić dochody bieżące, które
zrealizowały jednostki oświatowe tj. 480 do wydatków bieżących, a do majątkowych 2 mln
200 czyli w sumie z uwzględnieniem dochodów zrealizowanych w tym dziale 2 mln 700 tys.
zł. Pani Skarbnik dodała również, że póki co w zeszłym roku Starostwo Powiatowe nie
zwróciło subwencji oświatowej o którą się sądzi i na razie jej nie zwróci bo NSA wycofało do
WSA, a WSA wycofało do Ministra do ponownego rozpatrzenia.
Radna Teresa Kościelnik – Pactwa zapytała jaka jest przewidywana w tym roku kwota jaką
powiat dopłaci do oświaty?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień 1 stycznia 2015 r. do subwencji do wydatków
bieżących po uwzględnieniu dochodów, które realizuje oświata bez zwrotu subwencji to
kwota 5 mln 200 tys. zł.
Radny Andrzej Skrzypiński zapytał jaka jest kwota z wydatkami majątkowymi?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki majątkowe wynoszą 1 mln 630 tys. zł. subwencja
właściwie spada, nie rośnie. Pierwszy raz uczniów ubyło tylko 60, zwykle ubywało między
500, a 600. Sieć szkół zostaje.
Radny Leszek Szuster zapytał o wprowadzenie ponad 4 mln wolnych środków z 2013 r. do
budżetu z 2014r, a czy do 2013r. weszły środki z 2012r.?
Pani Skarbnik powiedziała, że tak i taką informację wyśle Radnym e-mailem.
Radny Leszek Szuster zapytał czy jest jakaś powtarzalność tych kwot?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak.
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Radna Teresa Kościelnik – Pactwa zapytała na co zostały przeznaczone środki z 2013 r.
w 2014 r.?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na różne rzeczy. Zasada jest taka, że wolne środki
wprowadza Rada Powiatu więc wszystko to było wprowadzone uchwałą Rady Powiatu.
Weszły do budżetu, jest odrębna tabela wolne środki.
Przewodniczący Waldemar Klisiak zapytał o Euroregion Beskidy, gdzie Starostwo
Powiatowe wpłaca 40 tys. rocznie. Czy Starostwo korzysta z jakiś projektów?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tym momencie Starostwo nie korzysta. Na razie
rozliczany jest zeszły rok i rok 2013. Na dzień dzisiejszy nie zostały złożone żadne wnioski.
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.
Głosowanie sprawozdania:
Za:
7
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Ad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół został zamieszczony na dysku Google.
Komisja zapoznała się z protokołem:
 Nr 4/2015 z dnia 16 marca 2015 r.
Uwagi: brak
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

7
0
0

Opinia pozytywna.
Ad. 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący poinformował, o piśmie z Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 19 marca 2015 r. Pismo również zostało
zamieszczone na dysku Google /zał. nr 5/.
Przewodniczący poinformował również, że wpłynęła odpowiedź z Wydziału Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu na zadane pytania
przez Pana Leszka Szustera podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 26 stycznia 2015r. /zał. nr 6/.
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a) ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu zmieniła termin stałego posiedzenia komisji na II-gi
czwartek miesiąca.
Głosowanie terminu stałego:
Za:
6
Przeciw:
1
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Jacek Stoch – Dyrektor PZ Nr 2 w Oświęcimiu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu, ul. Bema 8.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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