
 Gorzyce, dnia 30.03.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ  

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli  Szkoły Podstawowej  

w  Rogowie 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący  

2. Katarzyna Koczwara – zast. przewodniczącego 

3. Eugeniusz Katryniok – członek 

4. Grzegorz Student - członek 

5. Piotr Zimny - członek  

Data rozpoczęcia kontroli: 24.03.2022 o godz. 13.00 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu  

mgr Ilona Kisiel – Dyrektor Szkoły  

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: 

1. Ilona Kisiel – Dyrektor Szkoły. 

Przedmiot kontroli                                                                       

  Komisja przyjęła następujący zakres kontroli:  

 

• analiza projektów organizacyjnych placówki w r. szk.: 2019/2020; 

2020/2021; 2021/2022 

• remonty w placówce w latach 2018 do 2021 - gospodarka 

finansowa,  

• przegląd infrastruktury szkoły 

 



Ad 1. Zespół Kontrolny zapoznał się projektami organizacyjnymi placówki 

na lata  szkolne:  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. 

 

   Projekty organizacyjne zostały szczegółowo przeanalizowane. 

Wątpliwości Zespołu Kontrolnego wyjaśniała dyr. Ilona Kisiel. Wątpliwości 

dotyczyły ilości godzin psychologa, pedagoga, bibliotekarza, wychowawcy 

świetlicy.  W lutym br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało fundusze 

na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej:   - od 1  marca do 20 grudnia 2022 r.   mają być 

realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Jak wyjaśniła dyrektorka, 

godziny te wykonuje pedagog i nauczyciel posiadający kwalifikacje z 

zakresu terapii psychologicznej. 

   Pani dyrektor omówiła też pracę świetlicy, zaznaczyła, że na obecną 

chwilę, nie ma potrzeby wydłużania godzin pracy ( świetlica jest gotowa 

przyjąć dzieci i młodzież w godzinach: 7.00 do 16.00 z przerwami).   

Na rok szkolny 2022/2023 nie przewiduje się zwiększania liczby godzin 

pedagoga. 

                                         

Ad 2.  Komisja Rewizyjna sprawdziła i przeanalizowała dokumenty 

związane z remontami i zakupami, czy są zgodne z ustawą o 

zamówieniach publicznych. Podczas dyskusji Pani dyrektor wyjaśniła 

wszystkie wątpliwości.                                                                                     

Dużo uwagi poświęcono kosztom utrzymania i remontów starych pieców 

olejowych. Piece mają już po 23 lata są stale remontowane,  w ostatnim 

czasie ulegają wielokrotnym awariom. Naprawy są drogie, i nie przynoszą 

długotrwałych efektów przy czym spalają bardzo duże ilości oleju, co staje 

się wielkim obciążeniem finansowym dla Gminy.  

Zużycie oleju za rok 2021 – 42787 litrów za kwotę 134 627,91zł 

Zużycie oleju za I kwartał 2022 – 13975 litrów za kwotę 57 482,25zł 

Kwota przeznaczona w budżecie na rok 2022 wynosi 133 000,00zł 

Przypuszczamy że kwota przeznaczona w budżecie na paliwo nie wystarczy 

do końca roku  zważywszy że ceny paliw wzrosły.  



W przyszłości warto rozważyć zmianę źródła ciepła budynku szkoły na 

gazowe, są techniczne możliwości. Wg Pani dyrektor należy ocieplić 

budynek szkoły.  

Kolejnym tematem było utrzymanie boiska sportowego, wykonanie 

jednorazowej usługi pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej 

piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym na boisko o powierzchni 

1860 m2  wynosi:  

 - za usługę czyszczenia nawierzchni ze sztucznej trawy -  1728zł brutto 

 - za usługę dostawy i wczesania jednej tony granulatu - 1845zł brutto 

w sumie 3573zł brutto 

Usługa pielęgnacji sztucznej trawy obejmuje czyszczenie nawierzchni 

profesjonalnymi maszynami.  

Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag do wybranych przetargów. 

Ad.3  Komisja Rewizyjna przeprowadziła wizję na terenie szkoły i boiska. 

Nie wniesiono  uwag.  

 

W N I O S K I z przeprowadzonej kontroli:  

nie wydano zaleceń. 

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:                 Podpisy osób 

kontrolujących:  

 

1) ….............................    1) …............................. 

2) ….............................         2) …............................. 

3)…………………………………… 

4) ………………………………….                                                           

5) …………………………………… 

 


