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Protokół Nr XI / 2015 
z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 29 października 2015r.

czas rozpoczęcia sesji: 9:00 czas zakończenia: 13:25

(nagranie 00:00:00 - 00:00:00)

Ad. 1 Otwarcie sesji
(00:00:00 -  00:00:56)

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach 
otworzył obrady XI Sesji Rady Gminy. Przewodniczący powitał Radnych 
Rady Gminy, Pana Wójta i wszystkich przybyłych na obrady Sesji.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w 
obradach brało udział 15 radnych, co stanowi 100% stanu Rady Gminy 
Mała Wieś. Obecny skład osobowy upoważniał Radę do podejmowania 
prawomocnych decyzji i uchwał przygotowanych na Sesję.

W obradach Sesji uczestniczyli:

-Pan Zygmunt Wojnarowski -  Wójt Gminy 
-Pan Michał Stefaniak -  Sekretarz Gminy 
-Pani Monika Stypułkowska -  Skarbnik Gminy

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad
(00:00:56- 00:04:43)

Wójt Gminy zaproponował zmianę kolejności porządku obrad o 
przesunięcie podejmowanych uchwał w punkcie 8e i f, rozpatrzenia ich 
przed sprawami rożnymi. Zmiana podyktowana była przygotowaniem Sali 
do głosowania.
Przewodniczący: Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Wójta?

W wyniku głosowania( 15 za) zmiana kolejności podejmowanych uchwał 
została przyjęta.

Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji:

1 .Otwarcie Sesji.
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2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń 

w okresie międzysesyjnym.
6. przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 

I półrocze 2015 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś 

za rok szkolny 2014/2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś;

b. uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych 
Święcicach;

c. nadania Statutu Środowiskowego Domu Senior-WIGOR w Małej 
Wsi;

d. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś;
e. wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej Spółki z oo. pod 

nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Spółka z
oo. w Małej Wsi;

f. uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy 
Mała Wieś;

g. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Mała Wieś na lata 2015 -  2024.

h. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

i. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych;

j. wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019.

9. Sprawy różne:
- wolne wnioski i oświadczenia radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku
obrad: w głosowaniu brało udział - 15 radnych;
za przyjęciem głosowało - 15 radnych.

Porządek obrad został przyjęty.
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Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad IX i X Sesji Rady Gminy Mała 
Wieś.

(00:04:43 -  00:05:41)

Przewodniczący: Czy są uwagi do protokołów?.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
protokołów: w głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało - 14 radnych, 
wstrzymał się od głosu -  1 radny,
Protokoły zostały przyjęte.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych.
(00:05:41 -  00:08:40)

Rady Dariusz Wysocki ponawiał swoje pytania, na które nie otrzymał 
odpowiedzi zadane podczas obrad VI Sesji Rady Gminy dot. wykazu spraw 
zleconych Spółce Komunalnej od początku kadencji lub informacji o 
odmowie wykonania zleconych spraw, które prace zostały zlecone firmom 
zewnętrznym i za jaka kwotę zostały wykonane?.
Następnie, ilu jest potencjalnych uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starych Święcicach oraz jakie będą koszty utrzymania 
Domu Dziennego Senior-WIGOR ponoszone przez Gminę.

Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na interpelację z X 
Sesji Rady Gminy, Pani Wójt udzieli na dzisiejszej Sesji.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych 
zarządzeń w okresie międzysesyjnym.

(00:08:40 -  00:12:20)

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wydanych zarządzeń i realizacji 
uchwał za okres od 29 sierpnia 2015r. do 29 października 2015 r.
/ załącznik nr 1 do protokołu/.

Ad. 6 Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 
I półrocze 2015 roku.

(00:12:20 -  00:15:27)
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Przewodniczący Rady przedstawił treść Uchwały Nr Pł. 326.2015 składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 
września 2015 r.

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące omawianego punktu?

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem informacji 
z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2015 r.: 
w głosowaniu brało udział -  15 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  15 radnych.
Rada Gminy przyjęła informację.

Ad. 7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Mała Wieś za rok szkolny 2014 / 2015

(00:15:27 -  00:99:33)

Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy Radni zostali zapoznani z 
pisemną informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała 
Wieś za rok szkolny 2014/2015, sporządzoną przez Gminny Zespół 
Oświaty w Małej Wsi / załącznik nr 2 do protokołu/.
Przewodniczący Rady poprosił Dyrektorów Szkół Gminy Mała Wieś do 
zabrania głosu w celu przedstawienia realizacji zadań oświatowych. 
Dyrektorzy Szkół zapoznali zebranych ze stanem realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w poszczególnych placówkach. 
Prezentacji działalności Gminnego Centrum Kultury MultiOsada dokonał 
Dyrektor Krzysztof Balawender.

Radna Wanda Kwaśnik pytała czy zmniejszyła się liczba etatów w 
porównaniu do spadku ilości uczniów.
Stwierdziła, że w niektórych szkołach przybyło etatów. Przy większej 
ilości uczniów było mniej etatów, teraz jest mniej uczniów a więcej etatów. 
Zaapelowała o racjonalne gospodarowanie środkami, aby pieniądze 
przeznaczyć na osoby pracujące fizycznie.
Omówiła niski poziom nauczania dzieci oraz różnicowaniu wysokości 
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Pani Dyrektor GZO w Małej Wsi powiedziała, że liczba uczniów się 
zmniejsza, natomiast nauczyciele pozostają. Dochodzą dodatkowe zajęcia. 
Szczegółowo przedstawiła informację o ilości etatów, różnicy subwencji 
oświatowej, omówiła wyniki edukacyjne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie omówiła wyniki 
sprawdzianów w swojej szkole.
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Wójt Gminy -  porównywanie szkół między sobą może nie oddawać wiernie 
obrazu wyników. Przedstawiona zostanie analiza wyników uczniów w 
szkołach na przestrzeni kilku lat.
W ramach kontroli zarządczej przeprowadzona zostanie kontrola i uwagi 
Pani Radnej zostaną uwzględnione.

Pan Krzysztof Dębski omówił przyczyny niskich wyników nauczania, 
obowiązującej ilości godzin pracy dla nauczyciela.

Przewodniczący: Kto jest za przyjęciem informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w gminie Mała Wieś za rok szkolny 2014/2015?

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
informacji: w głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  15 radnych.
Rada Gminy przyjęła informację.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę (10:40 -10:50).
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawach;
(00:00:00 -  00:01:36)

a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na terenie Gminy Mała Wieś

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 73 /XI/2015.

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Starych Święcicach.

(00:01:36 -  00:10:55)

Przewodniczący: Czy są pytania w sprawie projektu uchwały?
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Radny Dariusz Wysocki zapytał czy będziemy głosować wprowadzenie 
dodatkowego punktu dotyczącego zlecanie prowadzenia Domu 
organizacjom pożytku publicznego?

Przewodniczący: Tak wprowadzamy, w rozdziale 3 w § 5 dodać punkt 6 w 
brzmieniu: ”Gmina może powierzyć prowadzenie Domu, jako realizację 
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowej, wyłonionej w drodze konkursu. W takim przypadku 
organizacja pozarządowa przyjmuje na siebie obowiązki Kierownika 
wynikające z niniejszego Statutu”

Radny Dariusz Wysocki: czy nie powinniśmy zamieścić w Statucie
r

informacji o odpłatności za uczestniczenie w zajęciach SDS wnoszonej 
przez uczestników. Ustawa narzuca obowiązek takiej płatności, przy 
przekroczeniu pewnych dochodów?.

Wójt Gminy poinformował: W tej chwili nie mamy podpisanych umów, nie 
mamy złożonych deklaracji uczestnictwa, w związku z tym, nie będzie 
inaczej niż ustawa o tym mówi.

Dariusz Łapiński - Radca prawny nie można podejmować wcześniej 
decyzji, kiedy jeszcze nie wiemy, kto będzie uczestnikiem. Jeżeli poznamy 
uczestników i ich sytuacja będzie przekraczała dopuszczalny dochód, 
wtedy wprowadzić możemy zapis o odpłatności.

Wójt Gminy lista uczestników jest otwarta i nie widzę powodów abyśmy 
przyjmowali deklaracje o odpłatności lub dofinansowaniu. Jesteśmy na 
etapie naboru. Nie jest naszym zamiarem ani intencją, aby podkupywać 
uczestników DPS w Zakrzewie Kościelnym.

Radny Dariusz Wysocki zarzucił, że Wójt posługuje się półprawdami, przy 
naborze uczestników do Domu Pomocy, jest taka możliwość, że 
pensjonariusze będą musieli ponieść odpłatność. Przytoczył, że na 
warsztatach terapii zajęciowej uczestnicy mają dodatkowo wypłacane 
pieniądze.
Dodał, że prosił o uzasadnienia finansowe tych uchwał. Dokonał 
wyliczenia osobo/dnia odpłatności za pobyt w Domu.

Wójt Gminy: Te skutki nie są dla budżetu gminy, dlatego że, jest to w 
ramach projektów, w które wchodzimy.
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały 
wraz z poprawkami:
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -13 radnych, 
wstrzymał się od głosu -  1 radny.
Przyjęto uchwałę Nr 74/XI/2015.

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
nadania Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Małej Wsi

(00:10:55 -  00:15:52)

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.
Radny Dariusz Wysocki zadał pytanie dotyczące kosztów jakie poniesie 
Urząd Gminy.

Wójt Gminy powiedział w projekcie uchwały, kiedy wnosiłem do Rady 
utworzenie Senior-WIGOR, przedstawiłem Państwu, że będzie to około 12 
tys. zł. miesięcznie. Po spełnieniu wszystkich warunków, możemy liczyć na 
dofinansowanie w kwocie 200 zł na jednego uczestnika. Przewidujemy 
około 10 tys. zł miesięcznie na prowadzenie Dziennego Domu Senior- 
WIGOR.
Radny Dariusz Wysocki powiedział, że nie przedstawiono jasnej 
deklaracji, była informacja, że mamy dofinansowanie, które będzie 
pokrywało w całości koszty utrzymania. W rzeczywistości pokrywać 
będzie 1/3 , a 2/3 musi pokryć budżet gminy.
Wójt Gminy Szanowni Państwo, Uchwała z dnia 29 czerwca br. wyraża 
zgodę na przystąpienie do wieloletniego programu Senior-WIGOR, 
przyjęta przez Szanowną Radę. W uzasadnieniu jest napisane, zapewnienie 
funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR, dofinansowanie z 
budżetu Państwa w każdym roku kalendarzowym w trybie konkursowym. 
Mówiliśmy wtedy o 12 tys., że to może kosztować miesięcznie. Mamy, 
szanse i będziemy przystępować do konkursu pozyskania 200 zł./ uczestnika 
miesięcznie.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały 
wraz z poprawkami:
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  13 radnych, 
wstrzymał się od głosu -  1 radny.
Przyjęto uchwałę Nr 75/XI/2015.
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d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś,

(00:15:42 -  00:16:59)

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 76/XI/2015.

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki z oo. pod 
nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ Spółka 
z oo. w Małej Wsi

(00:16:59 -  00:66:42)

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.
Pytań nie zgłoszono.

Wójt Gminy zacytował artykuł z dnia 08 czerwca 2011 roku opublikowany 
w Tygodniku Płockim.
Wójt Gminy przestawił analizę działalności ZGK i M sp. Z oo. w zakresie 
nadzoru właścicielskiego /załącznik nr 3 protokołu/.

Wójt Gminy przedstawił sytuację finansową spółki z oo. „Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”. Spółka za lata 2011 -  2014 z 
danych przedstawionych przez biegłego rewidenta, przynosiła straty. W 
2012 roku -  54.687.05 zł, w 2013 roku -  90.087.37 zł start, w 2014 roku 
73.928.88 zł strat. Po 2014 roku opłata z tytułu wykorzystania środowiska 
-  19.611.91 zł. Ponadto; na naprawę sprzętu potrzeba około 70tys. zł, 
spłata kredytu obrotowego około 189 tys., kredyt zaciągnięty na zakup 
ciągnika i samochodu -  około 60 tys. zł,. Koszt naprawienia i prowadzenia 
bieżącej dokumentacji księgowej za 2015 rok -  około 50 tysięcy złotych. 
Koszt wynagrodzenia pracowników za 2014 rok wyniósł 745.192.47 
złotych. Spółka nie zarabiała na swoje utrzymanie.

Radna Wanda Kwaśnik pytała o niezapłacony podatek VAT za 2014 rok. 
Wójt Gminy odpowiedział: to jest VAT, który był do opłacenia w grudniu 
2014 roku. Są to wpływy, które spółka uzyskała, a powinna odprowadzić
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VATza 2014 rok. Prezes w styczniu br. zwrócił się do Urzędu Skarbowego 
o rozłożenie na raty, zaległego VAT-u. Raty są spłacane.

Radny Dariusz Wysocki pytał o etap prostowania ksiąg rachunkowych, o 
termin sporządzenie bilansu zamknięcia i rozpoczęcia procesu likwidacji 
spółki. Co Pan Wójt zrobił, aby spółkę naprawić.

Pan Wójt: miał Pan dostęp do dokumentów, mógł Pan pytać biegłego 
rewidenta. Zapoznawaliśmy Pastwa Radnych z sytuacją finansową spółki. 
Mamy sporządzone sprawozdanie finansowe za 2014 rok, mamy usługi, o 
których byliście Państwo poinformowani na spotkaniu z Panem biegłym 
rewidentem, oraz z Panią Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
Będziemy mieli uczciwie i rzetelnie zakończony 2015 rok. Koszty te, czy 
spółka istnieje czy nie, Gmina musi ponieść.

Radny Dariusz Wysocki: czy zostało przeanalizowane, jak zmienią się 
koszty w porównaniu z obecnymi kosztami funkcjonowania spółki, jeśli 
zadania te będzie wykonywał referat.

Wójt Gminy odpowiedział: oczyszczalnie musimy utrzymać, bez względu 
na to, czy jest referat, czy spółka. Stacja uzdatnia wody - muszą być 
konserwatorzy, inkasenci opłat muszą być. Mamy pracownika ds. rozliczeń 
wody i ścieków -  musi pozostać w strukturze urzędu. Musi ktoś prowadzić 
księgowość spółki. Musi pozostać palacz centralnego ogrzewania, który 
będzie pełnił obowiązki konserwatora, oraz dwóch Panów, którzy zajmą się 
sprawami konserwacyjno-awaryjni.
Zmienię to, że spółka nie będzie naliczała zysku. Robimy wszystko, aby nie 
wydawać pieniędzy. Jest to racjonalne z racji dbania o finanse gminy, 
finanse mieszkańców.
Na utrzymanie zieleni wydaliśmy -  15 tys. zł. za 9 miesięcy. W ubiegłym 
roku było około 35 tys. zł.
Radna Wanda Kwaśnik: pracowałam jak istniała jednostka budżetowa i 
mogę powiedzieć, że sprawozdania były weryfikowane, jednostka podlegała 
kontroli finansowej. Na spotkaniu z Panem audytorem i Panią z Rady 
Nadzorczej dowiedziałam się, że nie były wysyłane upomnienia za wodę i 
ścieki. Spółka nie dbała o dochody i swoje interesy. Posiłkowała się 
dochodami z budżetu gminy.
Każdy burmistrz i wójt dba o dobro gminy i o finanse gminy. Bogata 
Gmina Słupno nie ma spółki, na którą mogłaby sobie pozwolić.
Musimy podjąć taką wersję aby była korzystna dla gminy. Pracownicy ze 
spółki, którzy pracowali w jednostce budżetowej, mieli korzystne przywileje 
jak 13-tą pensję, fundusz socjalny.
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Radny Dariusz Wysocki mam pytanie kiedy powstanie referat, czy w 
momencie podjęcia decyzji o likwidacji spółki, czy w momencie 
całkowitego zlikwidowania spółki?. Z czego pokryjemy deficyt, który ma 
spółka plus koszt likwidatora?.
Wójt Gminy odpowiedział: bez względu czy spółka jest, czy jej nie będzie, 
te pieniądze musimy znaleźć. Bank nie będzie czekał na wyzerowanie 
kredytu obrotowego. Mając sprawozdanie finansowe, bank nie da spółce 
kredytu -  żaden. Mieliśmy wielkie problemy, żeby spółka w styczniu 
uzyskała kredyt obrotowy, bez którego spółka nie jest w stanie 
funkcjonować.
Z końcem roku spółka zakończy wszelką działalność. Będzie powołany 
likwidator, ale ograniczymy jego funkcję tylko do czynności prawnych. 
Sukcesywnie będziemy przejmowali i szukali rozwiązań, które dadzą efekt 
w postaci utrzymania zieleni, czystości, utrzymania dróg i pozwolą nam 
zaoszczędzić pieniądze, które do tej pory wydawaliśmy.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały:
w głosowaniu brało udział -  14 radnych;
za przyjęciem głosowało -  4 radnych,
przeciw głosowało -  1 radny,
wstrzymało się od głosu -  9 radnych.
Przyjęto uchwałę Nr 77/XI/2015.

Wójt Gminy: Wysoka Rado, Drodzy Państwo! Ja wiem, że jest to trudna 
decyzja, ale wierzcie mi, że jestem świadom odpowiedzialności, że nie 
będzie łatwo mnie i całemu zespołowi ludzi Urzędu Gminy, aby zapewnić 
właściwą obsługę zadań własnych gminy, która do tej pory realizowała 
spółkę. Nie oceniam jakości tych usług. Proszę Państwa, to nie jest koniec. 
Będziemy rozmawiali i to mnie upoważni teraz do przedstawienia kolejnych 
kroków na podstawie tej uchwały jakie będziemy czynili w tym kierunku.

f. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś.

(00:66:42 -  00:78:23)
Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 78/XI/2015.
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g. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na 
lata 2015 -  2024.

(00:78:23 -  00:79:12)

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.
Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 79/XI/2015.

h. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

(00:79:12 -  00:83:25)

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.

Radny Dariusz Wysocki zapytał o cel zaciągniętego kredytu.
Pani Skarbnik: tak, jak mamy ustalone w uchwale, w sprawie limitów 
upoważniających Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek do kwoty 344. 627 zł., zaciągamy kredyt długoterminowy w 
kwocie 195.983zł. z przeznaczeniem na spłatę z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. Wypełniając postanowienia odnośnie tych limitów.

Radna Wanda Kwaśnik zapytała o wcześniej zaciągane kredyty w 2015 
roku
Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kredyt na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań, czyli na spłatę, którą mamy zaplanowaną w 
budżecie na ten rok tj. kwota 1.116.934 zł. W 2015 roku nie podejmowana 
była Uchwała w sprawie kredytu, ale w styczniu br. wpłynęły pożyczki z

r

WFOS i GW dotyczące zadań realizowanych w 2014 roku, zakup pieca i 
termomodernizacja w kwocie 148.644 zł.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 79/XI/2015.
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i. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych.

(00:83:25 -  00:84:59)

Przewodniczący Rady: Czy są jakieś uwagi dotyczące regulaminu?
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 81/XI/2015.

j. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyboru ławników na kadencję 2016 -  2019.

(00:84:59 -  01:32:11)

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Zespołu 
Opiniującego kandydatów na ławników.

Zespół opiniujący wydał pozytywną opinię kandydatom na ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2016 -  2019.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej:
1. Pan Jacek Klimczewski Przewodniczący
2. Pan Alfred Szymczak Członek
3. Pan Stanisław Pielat Członek.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia prac wyborczych 
zgodnie z uchwalonym regulaminem głosowania, w wyborach na 
ławników do Sądu Rejonowego w Płocku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia 
wyników glosowania stwierdzając, że kandydat Pani Dzierzbińska Lidia 
Helena uzyskała więcej głosów za wyborem i została wybrana na ławnika 
do Sądu Rejonowego w Płocku.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia prac wyborczych 
zgodnie z uchwalonym regulaminem głosowania, w wyborach na 
ławników do Sądu Okręgowego w Płocku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia 
wyników glosowania stwierdzając, że kandydat Pani Barańska Katarzyna 
została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku.
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Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział -  14 radnych; 
za przyjęciem głosowało -  14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr 82/XI/2015.

Ad. 9 Sprawy różne:
-wolne wnioski i oświadczenia radnych

(01:32:11 -  1:46:50)

Przewodniczący Rady przedstawił wyniki analizy oświadczeń 
majątkowych złożonych na rozpoczęcie kadencji 2014 -2018 oraz za 2014 
roku zawartych w piśmie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 
2015 r. pismo nr BO-II.414.1790.2015. Informację z analizy danych 
zwartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych gminy Mała Wieś dokonanego przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Płocku pismem Nr 1419/AP/4027-862/15/BM z dnia 28 
października 2015 r. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z 
dnia 21 października 2015 r. Nr AP/4027-30/15 

Zapoznał z treścią pism, które wpłynęły do Rady.

W drodze wyjątku Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Leszkowi 
Zmysłowskiemu, który poruszył sprawy:
- wysokości odprawy dla byłego Sekretarza Urzędu Pana Mirosława 
Banacha,

- wykonanych prac na przystanku autobusowym w Chylinie,
- odpowiedzi na informację publiczną,
- dofinansowania do remontu ośrodka zdrowia,
- zmian w Statucie Gminy dot. udziału sołtysów w obradach Sesji,
- posiedzenia Komisji w dniu 01.10.2015 r.,
- obsady kadrowej w Urzędzie Gminy.

Odpowiedzi na poruszone sprawy udzielił Pan Przewodniczący Rady

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
(1:46:50 -  1:47:47)
Radny Dariusz Wysocki oczekuje na informację dotyczącą zadań 
zleconych spółce.

Ad. 11. Zamknięcie obrad
(1:47:47- 1:47:58)
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 
Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach zamknął obrady XI Sesji VII 
kadencji Rady Gminy Mała Wieś.

Przewodniczący 
Rady Gminy

/-/ Włodzimierz Jeznach

Protokołowała: 
Krystyna Nowakowska
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Załącznik nr 1 do protokołu Nr XI/2015 
z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 
z dnia 29 października 2015r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Mała Wieś z wydanych Zarządzeń 
i wykonania Uchwał Rady Gminy w okresie międzysesyjnym 

tj. od 29 sierpnia 2015 r. do dnia 29 października 2015r.

Wydano następujące Zarządzenia:

- w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach 
mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Mała Wieś,

- w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego gminy Mała Wieś,

- w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w 
zakresie wydatków strukturalnych,

- w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR 
w Małej Wsi,

- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 
najkorzystniejszej ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. Utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Starych Święcicach,

- w przedmiocie ustalenia ceny wywoławczej za zbycie w drodze przetargowej 
nieruchomości gruntowej położonej w Główczynie,

- w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i 
jednostki Urzędu Gminy w Malej Wsi,

- dwa zarządzenia w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Gminy 
Mała Wieś,

- w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Chylin,

- w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych, w celu 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 
października 2015r. ,



- w sprawie powołania komisji zdrowotnej ds. zaopiniowania podziału w 2015 
roku środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, 
nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne, z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała 
Wieś jest lub była organem prowadzącym,

- w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie 
nagród dla dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015,

- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań 
dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Główczynie oraz 
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na cele rolne w Małej Wsi,

- w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do końcowego odbioru 
zrealizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo -  
Arciszewo,

- w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej,

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika jednostki 
budżetowej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach,

- w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. utworzenia jednostki budżetowej: 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach,

- w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek 
organizacyjnych.

Realizacja Uchwał Rady Gminy podjętych w okresie miedzysesyjnym w 
sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość -  na okres do 3 lat,

- powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych,

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Mała Wieś w wyborach 
do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,



- zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś,

- uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na lata 2015
2024,

- zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Mała Wieś na lata 2015 -2024.



Załącznik nr 2 do protokołu Nr XI/2015 
z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 
z dnia 29 października2015r.

Wójt Gminy Mała Wieś

INFORMACJA 
O STANIE REALIZACJI 

ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
W GMINIE MAŁA WIEŚ 

ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

Mała Wieś, 26 październik 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku ustawa o systemie oświaty /t.j .Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z 2004 roku z późn. zm. /
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WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś, w tym wyników 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
Począwszy od roku 2002, w polskim systemie oświaty rozpoczęły funkcjonowanie egzaminy zewnętrzne. W placówkach oświatowych przeprowadza się następujące formy oceniania zewnętrznego : 

sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzamin w trzeciej klasie gimnazjum.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty do samorządu, jako organu prowadzącego placówkę, należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki, wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, 
wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
Organ wykonawczy j.s.t. w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni 
rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
Również zadania nadzoru pedagogicznego uregulowano w ustawie o systemie oświaty i polegają one głównie na ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, 
placówek i nauczycieli, analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Do kompetencji kuratora oświaty należy 
wykorzystanie wyników sprawdzianu i egzaminów do oceny jakości kształcenia oraz ustalenia kierunków działań naprawczych lub doskonalących jakość kształcenia.

W związku z powyższym pierwszy organ odpowiada za część finansową i administracyjną drugi za proces dydaktyczny.

Opracowano na podstawie:
-sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej stan na dzień 30.09.2014 roku i 31.03.2015 roku,
-sprawozdania z wykonania budżetu za 20l4rok,
-arkuszy organizacji pracy szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2014/2015,
-analiz wyników egzaminów zewnętrznych (sesja 2015) sporządzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną 
-innej źródłowej dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Gminnego Zespołu Oświaty w Malej Wsi.
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1.1. Uchwały Rady Gminy w Maiej Wsi podjęte w okresie od 01 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku dot. oświaty:
Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś oraz odpowiednio uchwały dotyczące oświaty zmieniające budżet 
Gminy Mała Wieś na 2014 i 2015 rok.

1.2. Zarządzenia Wójta Gminy Mała Wieś wydane w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku dot. oświaty :
Zarządzenie Nr 323/64/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka 
umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia 
dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych;
Zarządzenie Nr 324/65/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 323/64/2014 Wójta 
Gminy Mała Wieś z dnia 1 września 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, 
opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, 
opiekunów lub opiekunów prawnych;
Zarządzenie Nr 331/72/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 7 października 2014 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej ds. 
zaopiniowania podziału w 2014 roku środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów;
Zarządzenie Nr 334/75/2014 Wójta Gminy Mała Wieś w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród dla 
dyrektorów placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2013/2014;
Zarządzenie Nr 342/83/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru 
uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie systemowym pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe -„Moja Przyszłość”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu 
państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego;
Zarządzenie Nr 23/08/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś 
za 2014 rok;
Zarządzenie Nr 48/33/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu;
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Zarządzenie Nr 54/39/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu;
Zarządzenie Nr 59/44/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu;
Zarządzenie Nr 65/50/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Podgórzu Pani Iwonie Sobótko;
Zarządzenie Nr 75/60/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki 
Górki nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
Zarządzenie Nr 78/63/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Lidii 
Wróbel nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
Zarządzenie Nr 79/64/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 
Joanny Dutkiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
Zarządzenie Nr 80/65/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny 
Kozak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
Zarządzenie Nr 81/66/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu skąłdania wniosków o 
przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego 
Programu pomocy uczniom w 2015 roku „ Wyprawka szkolna,, oraz odpowiednio wszystkie zarządzenia Wójta Gminy Mała Wieś 
zmieniające budżet Gminy Mała Wieś na 2014 i 2015 rok.

II. Stan organizacyjny oświaty w roku szkolnym 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 na terenie Gminy Mała Wieś funkcjonowało 5 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Mała Wieś tj.:
-Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi 
-Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
-Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi 
-Szkoła Podstawowa w Podgórzu
-Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi i Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Orszymowie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic.
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II.l.Liczba uczniów
Według stanu na dzień 30 września 2014 roku w w/w placówkach uczyło się 703 uczniów z czego 644 w placówkach oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś. Stanowi to spadek o 5,51 % w stosunku do roku szkolnego 2012/2013. Na 
przestrzeni ostatnich 10 lat ( biorąc pod uwagę rok 2004/2005 i 2014/2015) liczba uczniów spadła o ponad 34,96 %.
Liczbę uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych( wraz z oddziałami przedszkolnymi) wg. stanu na dzień 30 września danego roku szkolnego przedstawia poniższa tabela. _______ __^

Nazwa szkoły 2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Gimnazjum z Oddziałem 
Integracyjnym im. Anny 
Nakwaskiej w Małej Wsi

354 371 360 363 334 315 273 240 238 221 196 190

Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Hipolita 
Gawareckiego w Małej Wsi

286 262 241 222 206 203 198 204 219 209 215 234

Szkoła Podstawowa w Podgórzu 148 140 126 108 106 111 108 110 105 99 99 98
Szkoła Podstawowa w 
Dzierżanowie

79 85 81 83 76 71 67 67 54 60 56 62

Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

79 75 73 66 62 49 45 36 Zlikwidowana 
2  dniem 31 
sierpnia 2012  
toku

Zlikwidowana 
z  dniem  31 
sierpnia 2012  
roku

Zlikwidowana 
z  dniem 31 
sierpnia 2012  
roku

Zlikwidowana 
z  dniem 31 
sierpnia 2012  
roku

Szkoła Podstawowa w Święcicach 85 65 53 47 38 36 39 33 Zlikwidowana 
z  dniem  31 
sierpnia 2012  
roku

Zlikwidowana 
z  dniem  3 ł  
sierpnia 2012  
roku

Zlikwidowana 
z dniem 31 
sierpnia 2012  
roku

Zlikwidowana 
z  dniem  31 
sierpnia 2012  
roku

Przedszkole Samorządowe z 
Oddziałem Integracyjnym w Małej 
Wsi

50 59 57 61 62 74 78 86 84 89 78 83

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Orszymowie

1 44 49 59 53

RAZEM 1081 1057 991 950 884 859 808 776 744 727 703 720

Wzrost uczniów ogółem w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 wynika przede wszystkim ze zwiększenia ilości 
uczniów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych o 3 i 4 łatki.
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II.2.Organizacja pracy poszczególnych placówek
Edukacja była zorganizowana w 38 oddziałach tj. w 3 oddziałach w przedszkolu, 2 oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, 24 oddziałach w szkołach podstawowych i 9 oddziałach w gimnazjum. Placówki oświatowe działały na postawie 
zatwierdzonych w terminie do 31 maja 2014 roku arkuszy organizacyjnych i w późniejszym czasie aneksów do nich, zgodnych z 
przepisami prawa oświatowego a zatwierdzonymi przez Wójta Gminy Mała Wieś. Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych 
wynikających z ramowych planów nauczania przeznaczono dodatkowe znaczne środki budżetowe na realizację zajęć na podstawie 
orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno -  pedagogicznych, na zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, wyrównawcze i 
nauczanie indywidualne - zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
Średnią ilość uczniów w oddziałach w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2014/2015 
obrazuje poniższa tabela : ______ ______________________________________________________________________________

ODDZIAŁY PON1ŻEJ„0„ i „0„ SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA

Liczba dzieci ogółem 100 348 197

Liczba oddziałów ogółem 5 24 9

Śr./oddzial 20 14,50 21,88

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi została przeprowadzona ewaluacja (kontrola) 
problemowa przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Ewaluacja dotyczyła spełniania przez placówkę 
wymagań w zakresie :
-Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
-Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
-Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych;
Możliwe do uzyskania były następujące oceny:
Poziom E -  oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę 
Poziom D- oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę 
Poziom C- oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę 
Poziom B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę
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Poziom A- oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę 
Wynik ewaluacji przedstawiają się następująco:
-Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej- B wysoki stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę
-Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji- B wysoki stopień wypełniania wymagania 
przez szkołę
-Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 
innych badań zewnętrznych i wewnętrznych- B wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę 
Ewaluacja była przeprowadzana w placówce w maju i czerwcu 2015 roku.
Szczegółowy raport z ewaluacji znajduje się do wglądu pod adresem http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000379953159.pdr

II.3.Dyrektorzy placówek i kadra pedagogiczna w placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
Na wniosek Pani Dyrektor Iwony Sobótko złożony w marcu 2015 roku wszczęto procedurę oceny pracy. Po przedstawieniu opinii rady 
pedagogicznej placówki, rady rodziców, związków zawodowych oraz po ustaleniu cząstkowej oceny pracy dyrektora przez Kuratorium 
Oświaty w Płocku poprzedzona przeprowadzeniem kontroli w placówce, w dniu 14 maja 2015 roku, Wójt Gminy Mała Wieś dokonał 
oceny pracy dyrektora -  ocena wyróżniająca. Przeprowadzenie oceny pracy dyrektora trwało w okresie marzec-maj 2015 roku.
W związku z upływem z dniem 30 czerwca 2015 roku terminu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu w dniu 
30 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Mała Wieś ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu. 
Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 3 czerwca 2015 roku, zatwierdzenie konkursu w dniu 8 czerwca 2015 roku. W dniu 
22 czerwca 2015 roku Wójt Gminy Mała Wieś powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podgórzu na okres od 1 lipca 2015 
roku do dnia 30 czerwca 2020 roku Pani Iwonie Sobótko.
Placówki oświatowe zatrudniały(stan na dzień 30.09.2014) 87 nauczycieli w osobach (w etatach 76,07): w pełnym wymiarze czasu pracy 
67 nauczycieli: 1 stażysta, 8 nauczycieli kontraktowych , 9 nauczycieli mianowanych i 49 nauczycieli dyplomowanych. W niepełnym 
wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 20 nauczycieli(w etatach 9,07): 1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 3 
mianowanych i 14 dyplomowanych.
W odniesieniu do stopnia awansu zawodowego sytuacja przedstawia się następująco (nauczyciele w etatach):
55,00 nauczycieli dyplomowanych co stanowi 72,31 % ogółu, 10,32 nauczycieli mianowanych -  13,56 %, 9,21 nauczycieli 
kontraktowych -  12,11 %, 1,54 nauczycieli stażystów -  2,02 %. Razem w etatach 76,07 co stanowi 100,00%.
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W ramach funduszu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015, będącego w gestii Wójta 
Gminy Mała Wieś (studia podyplomowe i studia magisterskie uzupełniające ) wydatkowano 4567,00 złotych. Z tych środków 
dofinansowano 2 nauczycielom koszty studiów podyplomowych w zakresie historii oraz edukacji i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)- 80 % kosztów studiów. Wszystkie formy doskonalenia były zgodne z 
perspektywicznymi potrzebami szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 w lipcu i sierpniu 2015 roku przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 4 nauczycieli tj.: nauczyciel języka niemieckiego i 
nauczyciel wspomagający w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, nauczyciel matematyki i 
informatyki w Szkole Podstawowej w Podgórzu i nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie. Egzaminy 
przeprowadziły w dniach 29 lipca i 7 sierpnia 2015 roku komisje egzaminacyjne powołane przez Wójta Gminy Mała Wieś. Uroczyste 
wręczenie aktów mianowania odbyło się w dniu 1 września 2015 roku.
Oprócz nauczycieli przedmiotowców zatrudnieni byli w naszych placówkach oświatowych również inni specjaliści.

Nazwa szkoły
psycholog pedagog logopeda bibliotekarz świetlica

Gimnazjum z Oddziałem 
Integracyjnym im. Anny 
Nakwaskiej w Małej Wsi

6/20 20/20 
pełen etat

również na potrzeby 
szkół podstawowych

5/22 25/30 26/26

14/22 30/30 39/26
Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Hipolita 
Gawa reckiego w Małej Wsi

8/22 15/30 26/26
6/22

Szkoła Podstawowa w 
Podgórzu

-

Szkoła Podstawowa w 
Dzierżanowie
Przedszkole Samorządowe z 
Oddziałem Integracyjnym 
w Małej Wsi

10/20 11/22

RAZEM 0,80 etatu 1 etat 2 etaty 2,33 etatu 3,5 etatu
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11.4. Pracownicy niepedagogiczni
Wedle stanu na dzień 31 marca 2015 roku w placówkach oświatowych zatrudnionych było 25 pracowników administracji i obsługi w 
pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy tj.:(w przedszkolu: 3 woźne oddziałowe, 1 kucharka, 1 pomoc kucharki i 1 pracownik 
administracyjny intendent), w szkołach podstawowych (4 woźnych i 3 pracowników administracyjnych, 4 sprzątaczki, 1 konserwator), w 
gimnazjum (4 woźne, 2 pracowników administracyjnych i 1 konserwator).

11.5. Finansowanie oświaty
W roku szkolnym 2014/2015 od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 roku na wszystkie zadania oświatowe wydatkowano ogółem 
8 591 915,79 zł., stanowi to więcej o 169 935,69 zł niż w roku szkolnym 2013/2014. Z subwencji oświatowej wydano 5 565 248,00 zł, 
oraz z dotacji na przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach 163 653,00 zł.
Ze środków własnych z budżetu Gminy dołożono 2 863 014,79 zł..
Poniżej przedstawiamy w układzie tabelarycznym rozliczenie subwencji oświatowej za 2014 rok tj. 5 570 695,66 zł(kwota z metryczki 
subwencji oświatowej), w odniesieniu do wykonania budżetu za 2014 rok, w podziale na poszczególne placówki oświatowe. 
Przedstawiamy poniżej koszt śródroczny ucznia. Subwencja oświatowa na 2014 rok została naliczona na podstawie ilości uczniów wg 
stanu na dzień 30.09.2013 r.

Szkoła/placówka
Wykonanie budżetu 

szkoły/placówki 
za 2014 r w zł

Subwencja oświatowa 
naliczona 

na 2014 rok

Brak do subwencji 
Środki dołożone z budżetu 

gminy do zadań 
subwencyjnych w sp i gim

Ilość średnioroczna uczniów w 
szkole

Koszt roczny ucznia w szkole 
podstawowej lub gimnazjum

Szkoła Podstawowa w 
Dzierżanowie 762 464,42

+ oddział przedszkolny 
49 125,94

409 984,46 352 479,96
46x8+43 x4=45 

16 943,65 zł

Szkoła Podstawowa im. 
W.H.Gawareckiego w Małej 

Wsi

1 949 798,14 1 778 114,15 171 683,99 209x8+215x4= 211 

9 240,75 zł

Szkoła Podstawowa w Podgórzu 1 015 819,03 
+oddział przedszkolny 

64 829,12

822 771,82 193 047,21 85X8+ 90x4=86,66 

11 721,89 zł
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Gimnazjum z Oddziałem 
Integracyjnym im. Anny 
Nakwaskiej w Małej Wsi

2 479 898,22 2 242 455,49 237 442,73 223x8+197 x4=214,33 

11 570,46 zł

Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa 

im.M.J.Piłsudskiego w 
Orszymowie

230 823,22
+ oddział przedszkolny 

253 583,29

209 900,55 
+79 107,64 

niep w oddziale 
przedszkolnym

20 922,67
szkoła podstawowa 

+ 25 080,20 
oddział przedszkolny 

niepełnosprawni

25x8+32x4=27,33 

8 445,78 zł

Samorządowe Przedszkole z 
Oddziałem Integracyjnym w 

Małej Wsi

745 422,94 28 361,55
niep w przedszkolu

717 061,39
zadanie własne Gminy

89X8+ 78x4=85,33 

8 735,76 zł
Ogółem 6 438 803,03 

+ 1 112 961,29 
oddziały przedszkolne i 

przedszkole

5 463 226,47 
+ 107 469,19 niepe w 

oddz przedszk.iprzedsz.

975 576,56+ 25 080,20

7 551 764,32 5 570 695,66 1 000 656,76

Średnie wynagrodzenia nauczycieli
Od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zgodnie z wymogami ustawy Karta Nauczyciela badaniu podlegała podobnie jak w 
latach ubiegłych wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Poniżej przedstawiamy w formie tabeli sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

kod TERYT
WK PK GK GT
14 19 OB 2

od dnia 1 stycznia od dnia 1 września 
do dnia 31 sierpnia (B1) do dnia 31 grudnia (B2)

Kwota bazowa
Rok (zgodnie z ustawą
podleqaiac 2014 budżetową na rok 2 717,59 2 717,59
y analizie: podlegający

analizie)

Stopnie awansu | Wskaźniki | Średnie wynagrodzenie | Średnioroczna liczba | Suma iloczynów | Wydatki poniesione w roku | Kwota różnicy
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od dnia 
1 stycznia 
do dnia 31 

sierpnia

od dnia 
1 września 
do dnia 31 

grudnia

od dnia 
1 stycznia 
do dnia 31 

sierpnia

od dnia 
1 września do 

dnia 31 
grudnia

(kol. 9 - kol. 8)

(kol. 3 x 
B1) (kol. 3 x B2)

8x(kol. 4x
kol.6)+4x(kol.5xkol.

7)
2 3 4 5 6 7 8 9 10

nauczyciel
stażysta 100% 2 717,59 2 717,59 2,12 1,89 66 635,31 55 502,31 -11 133,00
nauczyciel
kontraktowy 111% 3 016,52 3 016,52 8,52 9,23 316 975,92 347 036,22 30 060,30
nauczyciel
mianowany 144% 3 913,33 3 913,33 10,75 9,19 480 400,39 473 162,07 -7 238,32
nauczyciel
dyplomowany 184% 5 000,37 5 000,37 52,14 51,00 3 105 829,81 3 204 902,45 99 072,64

W 2014 roku średniego wynagrodzenia określonego w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela nie uzyskali nauczyciele stażyści i nauczyciele 
mianowani w związku z tym Gmina Mała Wieś wypłaciła im dodatek uzupełniający w styczniu 2015 roku w kwocie 18371,32 złotych 
brutto. Otrzymali je wszyscy nauczyciele stażyści i mianowani zatrudnieni w roku budżetowym 2014 w placówkach oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś , proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia .Przyczyną nieuzyskana 
średnich wynagrodzeń na tym stopniu awansu zawodowego był fakt zatrudnienia nauczycieli stażystów na zastępstwa oraz nauczycieli 
mianowanych z wykształceniem licencjat z przygotowaniem pedagogicznym, na części etatów.
Wypłata dodatku uzupełniającego nastąpiła w 27 stycznia 2015 roku.
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H.ó.Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych zrealizowane w roku szkolnym 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 w szkole Podstawowej w Podgórzu i Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano opracowanie 
inwentaryzacji branży budowlanej budynków na kwotę 8009,00 zł. Z ważniejszych remontów w Szkole Podstawowej w Podgórzu 
naprawiono silnik pneumatyczny przy oczyszczalni ścieków za kwotę 3863,85 z ł , remont instalacji elektrycznej w kotłowni na kwotę 
5648,10 zł, remont bramy wjazdowej za kwotę 5000,00 zł oraz ogólne prace remontowe za kwotę 1469,30 zł. W Szkole Podstawowej w 
Małej Wsi wykonano remont wejścia do budynku na kwotę 6669,07 zł oraz naprawę i czyszczenie orynnowania na kwotę 3 050,40 zł. W 
Szkole Podstawowej w Dzierżanowie przeprowadzono remont instalacji odgromowej na kwotę 2915,10 zł, drobne prace remontowe 
wykończeniowe na kwotę 2525,29 zł, prace remontowo-instalacyjne na kwotę 338,73 zł, wymianę termy
We wszystkich placówkach przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2015 roku drobne bieżące remonty przygotowywacze placówki do 
nowego roku szkolnego (malowanie sal lekcyjnych , szatni, sanitariatów i inne) zakupując jedynie same materiały. Prace wykonano we 
własnym zakresie.

II.7.Inne zadania oświatowe 
II.7.1 Dowożenie
Dowożenie uczniów i osób niepełnosprawnych
W roku szkolnym 2014/2015 mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych pokonał ponad 37 tys. km. Dowoził i odwoził codziennie 
uczniów niepełnosprawnych do gimnazjum w Małej Wsi( 2 uczniów), szkół podstawowych (2 uczniów) oraz w poniedziałki i piątki do 
szkół specjalnych do Płocka ( 4 uczniów).Od marca 2015 r. rozpoczęliśmy realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych na rehabilitacje 
di Płocka( 2 uczniów 2 razy w tygodniu w środy i piątki. Oprócz tego realizowaliśmy jednorazowe zlecenia wyjazdów osób 
niepełnosprawnych na studia, do szpitali lub na wizyty lekarskie , ZUS, na komisje lekarskie , do Sądu Pracy i itp.
Przewozy wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności były wykonywane bezpłatnie.
W związku z brakiem możliwości dowozu wszystkich dzieci niepełnosprawnych do szkół (kursy w jednym czasie w różnych kierunkach ) 
z rodzicami sześciorga uczniów niepełnosprawnych zawarto umowy cywilno-prawne. Na ich podstawie gmina pokrywała koszty dowozu 
dzieci do Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi (1 uczeń) i do Szkoły Podstawowej nr 24 w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. Kossobudzkiego 12 09-400 Płock ( 2 uczniów) oraz Szkole Podstawowej nr 9 w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Harc. A. Gradowskiego 24 09-402 Płock (1 uczeń) oraz do Gimnazjum 
Specjalnego w Mocarzewie Mocarzewo 13 09-540 Sanniki (luczeń) oraz do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 
w Płocku ul. Szarych Szeregów 32 09-409 Płock (1 uczeń).
Dowożenie uczniów do szkól na terenie Gminy Mała Wieś.
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W roku szkolnym 2014/2015 dwa gimbusy będące w dyspozycji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi realizowały codziennie 13 
kursów, co daje 5 kursów rano i 8 kursów popołudniu. W związku z dowożeniem dzieci 5 i 6 letnich do Samorządowego Przedszkola w 
Małej Wsi i dzieci młodszych z klas I-III szkoły podstawowej utrzymano kursy popołudniowe rozwożące o godziniel2.30.W ten sposób 
dzieci jak najkrócej spędzały czasu poza domem. Do systemu dowozu włączono uczniów zamieszkałych w Perkach.

I. Autobus szkolny nr rej WPL J224 
KURSY PORANNE PRZYWOŻĄCE

1. 6.40-7.10 Mała Wieś-Nakwasin -Dzierżanowo -Główczyn -Lasocin -Wilkanowo -Mała Wieś
2.7.10- 8.00 Mała Wieś- Wilkanowo -Stare Święcice - Nowe Święcice- Nakwasin -  Liwin - Stare Święcice -Archutówko - Stare Święcice- Ściborowo -  Kiełtyki-Perki- 
Mała Wieś- doprowadzenie dzieci do przedszkola

KURSY POPOŁUDNIOWE ROZWOŻĄCE
1.12.30 Mała Wieś- Mała Wieś- Wilkanowo -Stare Święcice - Nowe Święcice- Nakwasin -  Liwin - Stare Święcice -Archutówko - Stare Święcice- Ściborowo -  
Kiełtyki- Perki-Mała Wieś
13.00- 13.30 odbiór dzieci z Przedszkola i doprowadzenie do autobusu szkolnego
2.13.30 Mała Wieś- Mała Wieś- Wilkanowo -Stare Święcice - Nowe Święcice- Nakwasin -  Liwin - Stare Święcice -Archutówko - Stare Święcice- Ściborowo -  
Kiełtyki-Perki- Mała Wieś
3.14.20. Mała Wieś-Nakwasin -Dzierżanowo -Główczyn -Lasocin -Wilkanowo -Mała Wieś
4.14.50 Mała Wieś- Wilkanowo -Stare Święcice - Nowe Święcice- Nakwasin -  Liwin - Stare Święcice -Archutówko - Stare Święcice- Ściborowo -  Kiełtyki- Perki - 
Mała Wieś

II. Autobus szkolny nr rej WPL VL14 
KURSY PORANNE PRZYWOŻĄCE

1. 6.40-7.10 Wilkanowo-Mała Wieś -  Stare Arciszewo - Nowe Arciszewo -Orszymowo-Borzeń-Mała Wieś
2.7.10- 7.40 Mała Wieś- Brody Małe-Stare Gałki -  Chylin - Brody Duże -Wegrzynowo -Mała Wieś
3. 7.40-8.00 Mała Wieś- Niździn - Nowe Gałki - Niździn -Mała Wieś-doprowadzenie dzieci do przedszkola

KURSY POPOŁUDNIOWE ROZWOŻĄCE
1.12.30 Mała Wieś-Niździn - Nowe Gałki - Brody Małe - Stare Gałki- Chylin -Brody Duże - Węgrzynowo-Mała Wieś
13.00- 13.30 odbiór dzieci z Przedszkola i doprowadzenie do autobusu szkolnego
2.13.30 Mała Wieś-Niździn - Nowe Gałki - Brody Małe - Stare Gałki- Chylin -Brody Duże - Węgrzynowo-Mała Wieś 
3.14.20 Wilkanowo-Mała Wieś -  Stare Arciszewo - Nowe Arciszewo -Orszymowo-Borzeń-Mała Wieś
4.14.50 Mała Wieś-Niździn - Nowe Gałki - Brody Małe - Stare Gałki- Chylin -Brody Duże - Węgrzynowo-Mała Wieś
W/w autobusami do Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Małej Wsi i Gimnazjum w Małej Wsi 
dowożonych było codziennie ponad 200 dzieci.
Kolejnych 102 uczniów zamieszkałych na terenie Podgórza , Podgórza Parceli , Zakrzewa Kościelnego , Chylina dowoził do Szkoły 
Podstawowej w Podgórzu i Gimnazjum w Małej Wsi przewoźnik prywatny wyłoniony w przetargu nieograniczonym - firma Przewozy
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Autokarowe Alicja Budek. Przewoźnik ten realizował 4 kursy przywożące i 4 kursy rozwożące / kursy zamknięte tylko dla naszych 
uczniów/.Podczas przewozu uczniowie również mieli zapewniona opiekę osoby dorosłej.
1. Gimnazjum w Małej Wsi - Chylin -Kępa Polska -Zakrzewo Kościelne-Podgórze Parcele -Podgórze - Rakowo -Drwały -  Gimnazjum w Małej Wsi(Kurs dla 
uczniów gimnazjum)
2. Szkoła Podstawowa w Podgórzu -Kępa Polska -Zakrzewo Kościelne- Podgórze Parcele- Podgórze- Szkoła Podstawowa w Podgórzu (Kurs dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Podgórzu)
3. Szkoła Podstawowa w Podgórzu- b.Szkoła Podstawowa w Chylinie -  Brody Duże -  Szkoła Podstawowa w Podgórzu (Kurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Podgórzu)
4. Szkoła Podstawowa w Podgórzu - Drwały-Rakowo- Szkoła Podstawowa w Podgórzu (Kurs dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu)
Rok szkolny 2014/2015 to kolejny spadek uczniów ale odsetek procentowy uczniów dowożonych pozostał na podobnym poziomie. 
Uczniowie podczas dowozu mieli zapewnioną opiekę osoby dorosłej. Do opieki w gimbusach nad dowożonymi uczniami były zatrudnione 
4 osoby.
Na własne potrzeby zakupiono 8 sztuk nowych opon, drobne części zamienne, które kierowcy montowali samodzielnie do pojazdów a w 
lipcu 2015 roku w pojeździe o nr rej WPL J224 wykonano wymianę sprężarki powietrza, przełączniki świateł i łożyska na kwotę 2532,57 
zł. Większe remonty bieżące przeprowadzono w pojazdach w latach ubiegłych.

II.7.2 Dożywianie uczniów
W roku szkolnym 2014/2015 z dożywiania skorzystało około 200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, 
przedszkola i oddziałów przedszkolnych /liczba uczniów zmieniała się w ciągu roku szkolnego/. Uczniowie w placówkach oświatowych na 
terenie naszej gminy mieli zapewnione codziennie jedno danie gorące, a uczniowie przedszkola pełen obiad. Dożywianie uczniów 
realizowane było przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dożywianie uczniów finansowane było ze środków własnych 
gminy oraz z dotacji wojewody w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Całkowity koszt dożywiania dla uczniów 
zamieszkałych na terenie naszej gminy wyniósł 99 445,19 zł.

IL7.3Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w formie nauki zawodu lub przygotowania 
do wykonywania określonej pracy.
W 2014 roku dofinansowanie z tytułu nauki zawodu młodocianych pracowników mieszkańców Gminy Mała Wieś otrzymała Pani 
Katarzyna Dziergowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Piekarnia Katarzyna Dziergowska Cieśle 67 09-470 Bodzanów. 
Nauka zawodu , która trwała 36 miesięcy zakończyła się egzaminem i uzyskaniem przez 2 uczniów tytułu czeladnika w zawodzie 
piekarz. Otrzymaną na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 16 162,00 złotych wydatkowano w całości.
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II.7.4 Rządowy program pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.
Gmina Mała Wieś zakończyła w listopadzie 2014 roku realizację programu rządowego pomocy uczniom w 2014 roku „ Wyprawka 
szkolna Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników minął 15 września 2014 roku . Głównym celem programu 
było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla 
uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej oraz klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej a także wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów: słabo widzących ,niesłyszących ,z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.
W ramach programu z dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych skorzystało ogółem 107 uczniów : 29 
uczniów klasy II, 27 uczniów klasy III i 33 uczniów klasy VI szkół podstawowych oraz 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (liceum) a 
także 3 uczniów z klas I-VI podstawówki i 14 uczniów z klas I-III gimnazjum posiadających orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego 
uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Mała Wieś. Na ten cel otrzymaliśmy 
dotację z budżetu państwa w wysokości 27 160,00 zł. Wydatkowano kwotę 27 159,09 złotych, zwrócono kwotę 0,91 zł w dniu 13 
listopada 2014 roku.

II.7.5Stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów w 2014/2015 roku.
Na sfinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w 
wysokości 47 214,00 złotych -  okres IX-XII 2014 otrzymaliśmy w dwóch transzach środków kwotę 27 895,00 zł i za okres I-VI 2015 zł 
19 319,00 złotych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w 
formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Z pomocy stypendialnej z przeznaczeniem na cele edukacyjne (w szczególności na 
zakup książek , pomocy naukowych i innych o charakterze edukacyjnym , obuwia i odzieży sportowej przeznaczonej na zajęcia 
wychowania fizycznego a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania) skorzystało 157 uczniów/ stypendia szkolne) i 9 uczniów (zasiłki szkolne) -  w sumie z pomocy skorzystało 85 rodzin. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina musiała zabezpieczyć środki własne w wysokości min. 20 % dotacji. W grudniu 2014 
roku w związku z nierozliczeniem się rodziców uczniów , którym przyznano stypendia szkolne, zwrócono dotację w wysokości 825,11 zł. 
Wynikało to z niedostarczenia przez rodziców uczniów faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.
Stypendia szkolne przysługiwały uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych w rodzinach gdzie 
dochód netto na 1 osobę w rodzinie miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 456,00 złotych.
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Wysokość przyznanej pomocy uzależniona była od wysokości otrzymanej dotacji celowej oraz możliwości finansowych Gminy Mała Wieś 
związanych z wysokością zabezpieczenia wkładu własnego. W roku szkolnym przyznano zasiłki szkolne w związku w większości 
przypadków w związku ze zdarzeniem losowym związanym ze śmiercią jednego z rodziców uczniów oraz ciężką chorobą uczniów 
niepełnosprawnych.

11.7.6 Nadzór nad prawidłowym realizowaniem obowiązku nauki
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina nadzoruje we współpracy z szkołami ponadgimnazjalnymi i rodzicami prawidłowość 
realizowania przez uczniów w wieku 16-18 roku lat obowiązku nauki oraz współpracuje ze szkołami podstawowymi i szkołami 
gimnazjalnymi w celu prawidłowego egzekwowania obowiązku szkolnego.
Na terenie naszej Gminy było zameldowanych 217 uczniów w wieku 16-18 lat ( w tym 103 dziewczęta).
Wśród 16 latków 67 uczniów w wieku 16 lat realizowało obowiązek szkolny w gimnazjach a 1 uczeń poprzez uczęszczanie do szkoły w 
kraju w którym przebywają.
Wśród 78 uczniów w wieku 17 lat: 73 uczniów kontynuowało naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych i 5 
kontynuowało naukę w gimnazjum.
Wśród 71 uczniów w wieku 18 lat realizowało obowiązek nauki: 1 uczeń w gimnazjum, 68 w publicznych i niepublicznych szkołach 
ponadgimnazjalnych i 2 uczniów nie spełniało obowiązku nauki.

11.7.7 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli
W październiku 2014 roku wypłacono po raz kolejny środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 
nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, którzy odeszli odpowiednio 
na emeryturę lub rentę z placówek oświatowych dla których była lub jest organem prowadzącym Gmina Mała Wieś. W budżecie na 2014 
rok zaplanowano na ten cel 20 312,00 zł - na podstawie Uchwały Nr 295/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 marca 2014 roku 
w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś (Dz.U.Woj. Maz. z 2014 roku , poz. 4267). Wsparcie z tego tytułu otrzymało 42 
nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Wydatkowano 
całość środków przeznaczonych na ten cel.

11.7.8 Projekty edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych 
„MojaPrzyszłość,,
Projekt systemowy pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
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kluczowe - Moja Przyszłość ” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Gminą Mała Wieś w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnicy w jakości usług edukacyjnych był 
realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała 
Wieś tj. w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, w Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi i w Szkole 
Podstawowej w Podgórzu oraz w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, w okresie od 1 września 
2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Głównym założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Mała Wieś poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe. W projekcie szczególny nacisk położony został na języki obce, przedmioty matematyczno- 
przyrodnicze i zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
W pierwszym okresie rozliczeniowym tj. od września do grudnia 2014 roku w ramach projektu zrealizowano ogółem we wszystkich 
placówkach 320 godzin zajęć pozalekcyjnych - w tym: 104 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego, 156 godzin zajęć 
pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 60 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. Zakupiono również pomoce multimedialne niezbędne do właściwej realizacji projektu : rzutnik - projektor 
multimedialny na potrzeby SP w Dzierżanowie, telewizor LED 42 cale i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby SP w Małej Wsi, 
telewizor LED 42 cale i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby SP w Małej Wsi oraz i laptop wraz z radioodtwarzaczem CD na potrzeby 
Gimnazjum (na ogólną sumę 10 314,58 zł).W ramach projektu każda z grup projektowych wyjechała na całodzienne zajęcia otwarte w 
instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą. Grupa projektowa z Gimnazjum m w Małej Wsi odwiedziła w dniu 
10 października 2014 roku Warszawę i Muzeum Techniki i Przemysłu oraz Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza , grupa 
projektowa ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi w dniu 25 października 2014 odwiedziła Sochaczew i Żelazową Wolę , grupa projektowa 
ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w dniu 25 października 2014 roku zwiedziła Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie a grupa 
projektowa ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu w dniu 19 listopada 2014 roku odwiedziła Centrum Języków Obcych YLC w Płocku oraz 
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego. Ogółem w okresie wrzesień - grudzień 2014 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 38 
300,68 zł.
W drugim okresie rozliczeniowym tj. od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach projektu zrealizowano ogółem we wszystkich 
placówkach 480 godzin zajęć pozalekcyjnych - w tym: 156 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego, 234 godzin zajęć 
pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 90 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu poradnictwa i doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu każda z grup projektowych miała możliwość wyjazdu na całodzienne zajęcia otwarte w 
instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu w dniu 25
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kwietnia 2015 roku odwiedziła Łódź . Zwiedzili miasto i min. Palmiamię , Muzeum Sztuki w Łodzi, Fundacje Filmową SE-MA-FOR 
.Grupa projektowa z Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi w dniu 9 maja 2015 roku zwiedzała 
Warszawę. Uczniowie zwiedzili Ogród Zoologiczny PANDA, Miejski Ogród Zoologiczny , Ogród Botaniczny PAN Centrum Zachowania 
Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w dniu 13 czerwca 2015 roku 
wybrała się na wyjazd do Torunia. Uczniowie zwiedzali Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika, zwiedzali stare miasto i wzięli udział 
w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez przewodnika, pływali statkiem po Wiśle. Grupa projektowa ze Szkoły Podstawowej 
im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi w dniu 16 czerwca 2015 roku wyjechała na wyjazd do Pułtuska, gdzie w komnatach zamku w 
Pułtusku wzięli udział w niezwykłych zajęciach z savoir-vivre'u pt.,,0 zachowaniu się przy stole,,. Uczniowie uczestniczyli wykładzie 
oraz w części praktycznej tj. obiedzie w restauracji. Po zwiedzaniu zamku w Pułtusku uczniowie pływali gondolami po Narwi. Ogółem w 
okresie styczeń-czerwiec 2015 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 40 355,40 zł. Projekt sfinansowany został w 100 % ze 
środków zewnętrznych. W ramach projektu wydatkowano ogółem kwotę 78 656,08 zł.
„MisjaPrzyroda,,
Szkoła Podstawowa w Podgórzu jako jedyna w powiecie płockim została zakwalifikowana do projektu Misja Przyroda - zielone szkoły w 
parkach narodowych. Na realizację w/w projektu została w dniu 10 lutego 2015 roku podpisana umowa o współpracy Nr 38/2015 
pomiędzy Fundacją „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund „ z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A a Gminą 
Mała Wieś przy udziale Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Projekt finansowany był ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii oraz środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -  Counterpart Fund”. Celem projektu było 
budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski dla terenów 
chronionych: parki narodowe i obszary Natura 2000. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali bogactwo gatunkowe otaczającego 
ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 
do czerwca 2015 roku w 3 etapach. Etap pierwszy obejmował 2 godziny dydaktyczne i był realizowany przed wyjazdem do parku 
narodowego w placówce. Etap drugi projektu to 5 dni od poniedziałku do piątku w jednym z parków narodowych. W dniach 25-29 maja 
2015 roku 36 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu wraz z opiekunami wyjechało na zieloną szkołę do Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Etap trzeci projektu to 10 godzin zajęć pozalekcyjnych w szkole, realizowanych po powrocie z wyjazdu. Pobyt uczniów w 
parku narodowym oraz godziny zajęć dydaktycznych były sfinansowane ze środków zewnętrznych.

II.7.90świata niepubliczna
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i okolic jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Orszymowie otrzymało w roku szkolnym 2014/2015 od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 roku w formie dotacji 
miesięcznych ogólną kwotę 629 721,50 złotych na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ( środki własne i
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subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne) oraz na prowadzenie szkoły podstawowej (środki z subwencji oświatowej). Dotacja 
miesięczna dla placówki była wyliczana zgodnie z procedurą po otrzymaniu miesięcznej informacji o liczbie uczniów wg stanu na 
pierwszy dzień miesiąca. Średnio rocznie oddział przedszkolny liczył 35 uczniów a szkoła podstawowa 32 uczniów. Dotacja została 
wydatkowana w całości. W związku z faktem, iż do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej uczęszczali uczniowie 
nie będący mieszkańcami Gminy Mała Wieś obciążono Gminę i Miasto Wyszogród i Gminę Czerwińsk nad Wisłą kosztami dotacji 
udzielonej w 2014 roku przez Gminę Mała Wieś przedszkolu niepublicznemu prowadzonemu przez podmiot niepubliczny z tytułu 
uczęszczania uczniów nie będących mieszkańcami gminy Mała Wieś.

11.7.10 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
W związku z wejściem w życie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. Nr 256, po z. 2572 z 2004 
roku , z późn. zm .) Gmina Mała Wieś otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .
Za okres wrzesień - grudzień 2014 roku Gmina Mała Wieś otrzymała 56 774,66 z ł , za okres styczeń -  sierpień 2015 była to kwota 106 
932,00 zł co daje ogółem 163 706,66złotych. Dotacja została w całości wykorzystana na dofinansowanie do wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu.

11.7.11 Rozliczenia między JST kosztów wychowania przedszkolnego
Z dniem 1 września 2014 roku wszedł w życie art. 79a ustawy o systemie oświaty( tj. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późn. zm.), 
który wprowadził obowiązek rozliczania się poszczególnych gminy między sobą z kosztów uczęszczania do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych uczniów nie będących ich mieszkańcami. Gmina której jest mieszkańcem ten uczeń pokrywa koszty 
wychowania przedszkolnego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 1 ucznia odpowiednio w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez gminę ,w której uczęszcza uczeń do przedszkola, pomniejszony o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy. W związku z powyższym Gmina Mała Wieś 
zwróciła Gminie Rybno(l uczeń), Gminie i Miastu Wyszogród (1 uczeń) oraz Gminie Bodzanów (3 uczniów) koszty uczęszczania 
mieszkańców naszej Gminy do ich placówek wychowania przedszkolnego. Do naszych placówek uczęszczali również mieszkańcy innych 
JST. W związku z tym Gmina Mała Wieś obciążyła kosztami Gminę Kampinos (1 uczeń), Gminę i Miasto Wyszogród (5 uczniów) oraz 
Gminę Bodzanów (3 uczniów).

11.7.12 Dotacja celowa na wyposażenie szkól podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
We wrześniu 2014 roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymali darmowy elementarz z
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Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz książki i ćwiczenia do języka angielskiego oraz inne ćwiczenia zakupione przez szkoły a 
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina Mała Wieś otrzymała dotację celową w wysokości 5 900,00 złotych. 
Wydatkowano kwotę 5 321,60 zł.

II.7.13 Złożone wnioski do MEN
W dniu 12 maja 2015 roku Gmina Mała Wieś złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 
roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają 
zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy . Na terenie Gminy działa jeden taki gabinet przy Szkole 
Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi na hali sportowej. Swoim zasięgiem gabinet obejmuje wszystkich 
uczniów z terenu gminy. Wnioskowano o kwotę 25 000,00 złotych na zakup wyposażenia do gabinetu. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Gmina Mała Wieś otrzymała w związku z w/w wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 
5 000,00 zł na ten cel. Wydatkowanie środków planowane jest w listopadzie 2015 roku.
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III.WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Od 2002r. przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej .Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności 
niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu . Wyniki sprawdzianu pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i tym 
samym ułatwiają opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji. Sprawdzian informuje w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności: czytania , 
pisania , rozumowania , korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy praktyce .
Poniżej publikujemy wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkół podstawowych .Wyniki te to średnie jakie szkoły uzyskały w 2015 r .Przypominamy, informacje te nie dają 
pełnego obrazu efektów edukacyjnych szkół. Jedynie wyliczona „edukacyjna wartość dodana” może być takim miernikiem.
Należy pamiętać o kontekście prezentowanych wyników min. o fakcie, że szkoły różnią się między sobą a średnia nie uwzględnia np. wyników uczniów z dysfunkcjami. 
Sprawdziany w klasach szóstych szkół podstawowych odbył się w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

Średnie liczby punktów

Nazwa szkoły Miejscowość
ulica

Ilość uczniów 
klasy VI, 
która
przystąpiła
do
sprawdzianu

Język polski matematyka Ogółem Język angielski ogółem

Szkoła
Podstawowa w 
Dzierżanowie

Dzierżanowo 53 09
460 Mała Wieś 7

60,6 52,9 56,6 53,6 53,6

Szkoła
Podstawowa im. 
W.H.
Gawareckiego 
w Małej Wsi

Mała Wieś 
ul. Jana 
Kochanowskiego 17 
09-460 Mała Wie 33

69,7 42,9 56,5 74,2 74.2

Szkoła
Podstawowa w 
Podgórzu

Podgórze 6 
09-460 Mała Wieś 20

71.0 60,0 65.5 70,4 70,4

Średni wynik dla gminy Mała Wieś 60 69,0 49,8 59,5 70,5 70,5
Średni wynik dla powiatu płockiego 71,2 58,0 64,8 71,7 71,7
Średni wynik dla województwa mazowieckiego 75,6 63,8 69,8 80,4 80,4
Średni wynik dla kraju 73 61 67 78 78
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III.2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 / arkusze standardowe / średnie procentowe/
Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części , odbył się w dniach 22-24 kwietnia 2015 roku. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zadania z 
historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego ( w dwóch odrębnych arkuszach) , a w drugiej matematyczno- przyrodniczej zadania z przedmiotów 
przyrodniczych , biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali 
zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

HUMANISTYCZNY MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZY

JĘZYK OBCY

Nazwa
szkoły

Miejscowo
ść

Ulica GH-P
język polski

GH-H GM-M
matematyka

GM-P
przedmioty
przyrodnicze

GA-P
Język
angielski
podstawowy

GA-R
Język
angielski
rozszerzony

GN-P
Język
niemiecki
podstawowy

GN-R
Język
niemiecki
rozszerzony

Gimnazjum
z
Oddziałem 
Integracyjn 
ym im. 
Anny
Nakwaskiej 
w Małej 
Wsi

Mała Wieś
Jana 
Kochan 
owskie 
go 17

58,5 59,0 40,1 42,9 54,8 33,0 38,0 20,0

Średni wynik dla gminy Mata Wieś 58,5 59,0 40,1 42,9 54,8 33,0 38,0 20,0
Średni wynik dla powiatu płockiego 58.4 60,3 43,6 46,0 55,8 34,4 52,4 30,5
Średni wynik dla województwa 
mazowieckiego

64,7 65,9 51,2 52,1 69,8 51,2 55,5 52,3

Średni wynik dla kraju 62 64 48 50 67 48 57 41

Wyniki egzaminów zewnętrznych analizowane były od początku ich wprowadzenia z punktu widzenia wyników końcowych tj. punktów uzyskanych przez uczniów i 
porównywane do wyników uzyskanych w gminie , powiecie , województwie i kraju . Obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych 
nauczania jest dalece niepełny. Wyniki egzaminów końcowych nie są wystarczającą miarą tego, jak dobrze uczy dana szkoła. Zdecydowanie ważną rzeczą jeśli nie 
najważniejszą jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od 
szkoły, takich jak uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolności.
Zatem wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza czy też nie . Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania są
miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki wdanej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznacza metoda edukacyjnej wartości dodanej. Metoda EWD to zestaw
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technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, by można je zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w 
danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny 
jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu). Metoda edukacyjnej wartości dodanej może służyć przede wszystkim 
szkołom. To dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. Wnikliwe przyjrzenie się rezultatom testów 
egzaminacyjnych dostarcza ważnych przesłanek do formułowania planów rozwoju szkoły, pozwala ocenić skuteczność już podjętych działań. Ewaluacja prowadzona przez samą szkołę w celu poprawy 
swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej. Adresatami skutecznej autoewaluacji stają się uczniowie, 
którzy mają szansę uczyć się w skuteczniej nauczających szkołach.
Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD jest 
sposób pokazywania wyniku szkoły -  pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią 
EWD szkoły. Uwzględniając statystyczną niepewność szacowania wskaźników pozycja szkoły prezentowana jest nie jako punkt, a jako obszar w kształcie elipsy. Wyniki wszelkich pomiarów, też testów 
egzaminacyjnych, cechuje niepewność pomiarowa. Lokując gimnazjum na wykresie należy wziąć to pod uwagę. Dla gimnazjum został wyznaczony obszar, w którym z 95% pewnością znajduje się gimnazjum 
ze względu na dwa interesujące nas wskaźniki: wynik egzaminu i EWD. Rezygnacja z dokładnego (tzw. punktowego) szacowania interesujących nas wartości jest normalną procedurą statystyczną stosowaną 
wszędzie tam, gdzie na podstawie wartości szacunkowych musimy formułować odpowiedzialne oceny. Wielkość elipsy, czyli niepewność szacowania wskaźników dla szkoły, zależy przede wszystkim od 
liczby informacji. Im większą liczbą wyników egzaminacyjnych dysponujemy, tym mniejsza niepewność i mniejsza elipsa.

Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia.
Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły , które ani nie 
pomagają ani nie przeszkadzają uczniom, mówiąc krótko uczą średnio.
Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły , które z dobrych uczniów z wysokimi wynikami robią 
jeszcze lepszych .
Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły , do których przychodzą uczniowie słabsi, ale dzięki ofiarnej 
pracy nauczycieli uczniowie ci zrobili postęp.
Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

Patrząc na powyższe wykresy , musimy wiedzieć, że:
•im bardziej w lewo od pionowej linii wykresu mieści się elipsa danej szkoły -tym niższa średnia szkoły;
•jeżeli elipsa szkoły znajduje się na przecięciu linii wykresu, to szkoła ma wynik „neutralny” (średni) i EWD = 0 
•im bardziej w prawo od pionowej linii wykresu mieści się elipsa danej szkoły -tym wyższa średnia szkoły;
•im elipsa danej szkoły jest niżej od poziomej osi wykresu (wtedy EWD przyjmuje wartości ujemne) -efektywność nauczania w szkole jest niska;
•im wyżej od poziomej osi wykresu (EWD -dodatnie) -efektywność nauczania w szkole jest wysoka.

Poniżej wyniki EWD dla Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi - dane ze strony internetowej 
www.ewd.edu.pl
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część humanistyczna
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

Dane ze* okres: 2013-2015

 ̂ - pozycja szkoły (liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200)
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historia i WOS
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

Dane za okres: 20X3-20X5

- pozycja szkoły (liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200)
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język polski
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

Dane za okres: 2013-2015

- pozycja szkoły (liczba zdających, których wyniki uw zględniono w analizie: 20 0 )
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część matematyczno-przyrodnicza
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

Dane za okres: 2013-2015
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wynik: egzaminu glmnazj nego

- 90%  szkół

15

z k o ł5 0 %

- pozycja szkoły (liczba zdających, których wyniki uw zględniono w analizie: 20 0 )
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przedmioty przyrodnicze
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

D ane za o k re s : 2013-2015

- p o zyc ja  szko ły  ( lic z b a  z d a ją c y c h , k tó ry c h  w y n ik i u w z g lę d n io n o  w  a n a liz ie :  2 0 0 )
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matematyka
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

I. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 200

Dane za okres: 2013-2015

- pozycja szkoły (liczba zd a jących , których w yniki uw zg lęd n io n o  w an a liz ie : 2 0 0 )
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Załącznik nr j do protokołu Nr XI/2015 
z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 
z dnia 29 października2015r.

Strategiczna decyzja
Radni gminy Mała Wieś jednogłośnie zdecydowali o likwidacji Gminnego Zakładu Budżetowego i 
powołaniu do życia spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Takiego poparcia tej 
inicjatywy nie spodziewał się wójt Andrzej Barciński.
Uchwały podjęte przez radnych były jednymi z najważniejszych podczas ostatniej sesji. -  To jest 
wręcz strategiczna decyzja dla gminy. To, że radni poparli ją jednogłośnie, świadczy, iż potrafią 
patrzeć w przyszłość -  mówi Andrzej Barciński.
Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką budżetową gminy. Zajmuje się zadaniami własnymi 
gminy z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i 
oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości, prowadzeniem targowiska, utrzymaniem dróg i ulic. 
Był na garnuszku budżetu gminy i kosztował ok. miliona złotych rocznie.
Dlaczego spółka ma być lepszym rozwiązaniem? Wójt podaje dwa powody. -  Ministerstwo finansów 
chce ograniczyć możliwości gmin, jeśli chodzi o pozyskiwanie kredytów, które są w większości 
przeznaczane na inwestycje. Spółki nie będzie to dotyczyło. Jednocześnie, prowadząc inwestycje, 
spółka będzie sobie mogła odliczyć podatek VAT. Gmina jako inwestor nie mogła tego robić -  mówi 
Andrzej Barciński.
Wielka zmiana ma nastąpić do końca tego roku. Spółka przejmie wszystkie zadania, które do tej pory 
realizował ZGK. Jak zapewniał wójt, gmina będzie jej jedynym udziałowcem.
- A  jak wygląda sprawa majątku, co musi być spółce przekazane? Jak wygląda sprawa dotacji dla 
niej? -  pytał obecny na sesji były wójt Wojciech Zmysłowski. Andrzej Barciński stwierdził, że dotacją 
dla spółki może być bezzwrotna pożyczka od gminy. A jeśli chodzi o majątek spółki, to na razie 
pracuje komisja, która inwentaryzuje gminny majątek. -  Chcielibyśmy, żeby spółka była na własnym 
rozrachunku -  deklarował Andrzej Barciński. -  Oczywiście są pewne obawy, ale to naszym zadaniem 
radnych jest pilnowanie, aby spółka dobrze funkcjonowała. Jestem przekonany, że tak będzie.
Radni zdecydowali również o powołaniu Gminnego Zespołu Oświatowego. Sekretarz gminy Mirosław 
Banach przekonywał, że to ważna jednostka.
-  Zajmie się obsługą ekonomiczno-administracyjną naszych placówek oświatowych -  mówił. -  
Dotychczas w urzędzie gminy było to w kompetencjach kilku osób. Teraz chcemy to skonsolidować. 
Mirosław Banach jest przekonany, że powstanie zespołu pozwoli racjonalniej gospodarować 
pieniędzmi na oświatę w gminie. A te stanowią aż 70 proc. ok. 15 min budżetu gminy.
Została również powołana komisja ds. współpracy z wójtem. Będzie miała charakter doraźny, a 
pracujący w niej radni nie będą dostawać dodatkowych wynagrodzeń. -  Są takie decyzje, których nie 
chciałbym sam podejmować. To nie jest zasłanianie się komisją, ale w pewnych sytuacjach niezbędne 
są szybkie konsultacje -  tłumaczył Andrzej Barciński.
Radni podjęli po raz kolejny decyzję o likwidacji szkół w Święcicach i Orszymowie. Pierwotnie w myśl 
poprzednich uchwał Rady Gminy szkoły miały być zlikwidowane do końca sierpnia tego roku. Ale 
wyrok został odroczony. Teraz mają funkcjonować do 31 sierpnia przyszłego roku. -  Utrzymanie tych 
szkół absolutnie mija się z celem. Na pewno zostaną zlikwidowane -  stwierdził Andrzej 
Barciński. GSZ



Analiza działalności i rozliczeń ZGKiM sp. z o.o., w zakresie nadzoru właścicielskiego 

prowadzonego przez Wójta Gminy, w latach 2011-2014, pozwoliła na postawienie 

następujących wniosków:

Nie określono zasad w zakresie zlecania zadań spółce komunalnej oraz ich rozliczania bądź 

określenie tych zasad w sposób nieprzejrzysty lub niekompletny

brak przypisania konkretnej komórce organizacyjnej Urzędu obowiązków w zakresie 

zlecania usług spółce komunalnej (w tym ustalania cen na realnym poziomie) oraz monitorowania 

ich wykonania, realizacja tych zadań w drodze polecenia służbowego

Skutkiem powyższego był brak rzetelnej weryfikacji cen usług proponowanych przez spółkę 

oraz brak kontroli prawidłowości wykonania usług. W konsekwencji dochodziło do ustalania cen za 

usługi świadczone przez spółkę komunalną na zawyżonym poziomie i ponoszenia przez Gminę 

wydatków w nieuzasadnionej i nieracjonalnej wysokości.

Ustalenia wskazują na brak odpowiedniego zorganizowania systemu zlecania i rozliczania 

zadań realizowanych przez ZGKiM Sp. z o.o. w 2012 - 2014 r.

W Urzędzie nie były ustalone i przyjęte w sposób formalny procedury dot. zasad, trybu 

postępowania i odpowiedzialności w zakresie zlecania usług spółce komunalnej oraz 

monitorowania i rozliczania wykonanych zadań.

Wszelkie uzgodnienia w kwestii wynagrodzenia za realizację powierzonych spółce zadań odbywały 

się pomiędzy byłym Wójtem a Prezesem Spółki, komórki merytoryczne Urzędu nie brały udziału w 

uzgodnieniach, otrzymywały ustne polecenia przygotowania umów, ewentualnie zleceń.

Ceny usług nie podlegały weryfikacji pod kątem rzetelności i adekwatności w stosunku do zakresu 

rzeczowego zadania.

Kontrola wykonania usług ograniczała się do czynności typowo technicznych i polegała na 

przyjmowaniu faktur i - w przypadku niektórych usług - zestawień lub raportów oraz zamieszczania 

na fakturach opisu.

Powyższe praktyki świadczą o braku racjonalności działania w obszarze dot. zlecania usług 

komunalnych spółce gminnej, co prowadziło do wydatkowania środków publicznych z naruszeniem 

zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, tj. zasady celowości, oszczędności, 

gospodarności i efektywności
W Urzędzie brak było również odrębnych regulacji dot. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad 

spółką gminną.

Nie były określone zasady w zakresie m.in.:

monitorowania działalności organów spółki

przepływu informacji pomiędzy radą nadzorczą spółki a Wójtem, pełniącym rolę



zgromadzenia wspólników 

-  monitorowania sytuacji finansowej spółki

monitorowania podstawowych segmentów działalności spółki.

Usystematyzowanie zasad w zakresie nadzoru właścicielskiego leży w interesie Gminy. Przypisanie 

zadań konkretnej komórce organizacyjnej Urzędu usprawniłoby przepływ i gromadzenie informacji 

nt. Spółki oraz wzmocniło bieżący nadzór właścicielski.

Gmina zlecała spółce bez zawierania umów realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni, 

sprzątania ulic, oczyszczania przystanków, zimowego utrzymania dróg gminnych. 
Zlecenia uzgadniane były z Wójtem. Rozliczanie następowało na podstawie nakładu pracy ludzi i 

sprzętu wg stawek obowiązujących w Spółce.

Nie można dotrzeć do dokumentów świadczących o dokonywaniu zleceń w formie pisemnej. Nie 

udało się wyjaśnić również, dlaczego na niektóre usługi były zawierane umowy, a na inne nie. 

Komórki merytoryczne Urzędu, przed zleceniem zadania spółce nie dokonywały weryfikacji cen 

usług, od spółki nie wymagano przedkładania kalkulacji kosztów stanowiących podstawę ustalenia 

cen usług, nie dokonywano w tym zakresie rozpoznania rynku. Wszelkie uzgodnienia w kwestii 

wynagrodzenia za realizacje powierzonych zadań odbywały się bez udziału komórek 

merytorycznych. Kontrola wykonania usług polegała natomiast na przyjmowaniu faktur i - 

wymaganych w przypadku niektórych usług - zestawień lub raportów. Opis faktur oraz kontrola 

pod względem merytorycznym dokonywane były bez należytej staranności. Przy czym, biorąc pod 

uwagę okoliczności zawarcia umów, można uznać, iż opis i kontrola merytoryczna faktur stanowiły 

czynność typowo techniczną.

Nie istnieją dokumenty świadczące o prowadzeniu kontroli jakości i zakresu rzeczowego usług pod 

kątem zgodności z zawartą umową lub zleceniem.

Stosowane w Urzędzie rozwiązania nie zapewniały rzetelnej weryfikacji cen usług oraz 

kontroli ich wykonania, co mogło prowadzić do nieracjonalności w wydatkowaniu środków 

publicznych.

W świetle art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013r. poz.885 z 

późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 

metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Stosownie do powyższych zasad, przy zlecaniu zadań zamawiający winien dokonać weryfikacji cen 

usług żądając od wykonawcy (spółki) przedłożenia kalkulacji tych cen. Ponadto weryfikacja winna 

opierać się na rozeznaniu cen rynkowych danych usług oferowanych przez inne podmioty, co 

pozwoliłoby na ustalenie wynagrodzenia dla spółki na racjonalnym poziomie.



Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy zlecanie zadań spółce komunalnej następuje poza 

rygorami ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc wyłączone jest tutaj działanie mechanizmu, 

który w sposób naturalny weryfikuje ceny - zasady konkurencyjności.

Wynagrodzenie za usługi winno być skalkulowane na poziomie zapewniającym pokrycie 

kosztów niezbędnych do wykonania zadania oraz rozsądnego zysku.

Obowiązkiem zlecającego (a więc w tym przypadku Urzędu Gminy) winna być rzetelna kontrola 

nad prawidłowością realizacji zadania przez podmiot wykonujący zlecenie (w tym przypadku 

spółka). Ocenie pod kątem zgodności z warunkami zawartej umowy lub zlecenia, winny podlegać 
jakość wykonania i zakres rzeczowy usługi.

W toku analizy umów, faktur i danych z ewidencji księgowej dot. usług zlecanych spółce w2012 - 

2014 r. wynikają następujące kwestie:

w przypadku usługi dot. oczyszczania ulic oraz utrzymania zieleni miejskiej jeden 

z elementów cen usług stanowiły koszty dowozu pracowników na miejsce pracy .

usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych częściowo realizowane były przez 

podwykonawcę, tak więc spółka odgrywała tutaj rolę pośrednika pomiędzy Gminą 

a usługobiorcą.

System kontroli zarządczej w latach 2012 - 2014 r. był nieadekwatny, nieskuteczny i 

nieefektywny.

Na powyższą ocenę wpływ mają następujące ustalenia:

w Urzędzie nie ustanowiono procedur określających zasady zlecania i rozliczania usług 

świadczonych przez spółkę komunalną oraz ustalających warunki odpowiedzialności za realizację 

tych zadań

żadnej komórce organizacyjnej Urzędu nie przypisano zadań dot. nadzoru i bieżącego 

monitorowania działalności spółki,

wynagrodzenia z tytułu realizacji usług przez Spółkę nie podlegały żadnej weryfikacji - od 

spółki nie wymagano przedłożenia kalkulacji cen usług, nie dokonywano również porównania 

tychże cen z cenami tożsamych usług obowiązującymi na rynku lokalnym. Prowadziło to do 

ustalania cen na zbyt wysokim poziomie, skutkiem czego Gmina ponosiła stosunkowo wysokie 

wydatki na realizację usług komunalnych
kontrola wykonania przez spółkę zleconych zadań ograniczała się do opisu i zatwierdzenia 

faktur pod względem merytorycznym. Nie prowadzono kontroli jakości i zakresu rzeczowego 

wykonanych usług

brak weryfikacji cen usług, jak również brak kontroli w zakresie wykonania usług znacznie 

utrudniał lub wręcz uniemożliwiał monitorowanie racjonalności gospodarowania środkami



publicznymi. Wydatki budżetowe dokonywane były z pominięciem reguł określonych w art. 44 

ust.3 ustawy o finansach publicznych, tj. zasady celowości, oszczędności, uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów.

Ww. nieprawidłowości wskazują na niewłaściwe funkcjonowanie kontroli zarządczej . Odnosi się 

to zwłaszcza do realizacji niektórych standardów kontroli zarządczej, ogłoszonych przez Ministra 

Finansów komunikatem nr 23 z dnia 16.12.2009 r. tj.:

- standardu O k r e ś la n ie  c e ló w  i  za d a ń , m o n ito r o w a n ie  i  o c e n a  ich  re a liza c ji, który stanowi m.in.:

„ W  jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapew nić odpow iedni system  m onitorowania  

realizacji celów i zadań p rzez  jed n o stk i podleg le  lub nadzorowane.

Zaleca się przeprow adzanie oceny realizacji celów  i zadań uw zględniając kryterium  oszczędności, 

efektywności i skuteczności.

N ależy zadbać, aby określając cele i zadania w>skazać także jednostki, kom órki organizacyjne lub 

osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. ”

- standardu N a d zó r , który stanowi :

„Należy prow adzić nadzór nad  wykonaniem  zadań w celu ich oszczędnej, efektyw nej i skutecznej 

realizacji ”

- standardu B ie ż ą c a  in fo r m a c ja , który stanowi:

„ Osobom zarządzającym  i pracow nikom  należy zapewnić, w odpow iedniej fo rm ie  i czasie, właściwe  

oraz rzetelne inform acje po trzebne do realizacji zadań ”

- standardu K o m u n ik a c ja  w e w n ę tr zn a , który stanowi :

,, Należy zapewmić efektyw ne m echanizm y przekazyw ania  w ażnych inform acji w obrębie struktury  

organizacyjnej jed n o stk i oraz w obrębie działu adm inistracji rządow ej i jed n o stk i sam orządu  

terytorialnego ”


