
                                                                     Gorzyce dnia  16.12.2021r 

 

PROTOKÓŁ ZESPOŁU KONTROLNEGO Z KONTROLI ŚWIETLICY 

PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GORZYCZKACH 

Skład zespołu kontrolnego: 

1.Katarzyna Koczwara – Przewodnicząca zespołu 

2.Piotr Zimny – członek zespołu 

Data rozpoczęcia kontroli 12.11.2021r. 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: 

Monika Nowakowska – kierownik świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej 

w Gorzyczkach. 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła Monika Nowakowska kierownik 

świetlicy. 

Zakres kontroli: 

1.Analiza gospodarki finansowej i zatrudnienia 

2.Analiza zajęć prowadzonych przez świetlicę 

3.Przegląd pomieszczeń placówki 

Ad.1  

Zespół kontrolny przeanalizował gospodarkę finansową świetlicy dla której 

podstawą gospodarki finansowej świetlicy jest roczny plan finansowy. Na 

rok 2021 na działalność świetlic przyznano kwotę 603 608.08zł.                        

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 277 916.66zł 

Rozdział 85178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1500.00 zł 

Rozdział 85504 – wspieranie rodzin – 324 191.42 zł 

Powyższy plan został zwiększony zarządzeniem Wójta z dnia 28.10.2021 

roku do kwoty 637 178.50 zł, dotyczy to rozdziału 85154 przeciwdziałania 

alkoholizmowi – 311 487.08 zł. Kierownik przedstawia Wójtowi Gminy 

sprawozdania budżetowe i finansowe w terminach. Świetlica zatrudnia 10 

pracowników  w przeliczeniu na etaty 4,9 etatu.  



 

Ad.2 

Świetlica realizuje zadania przewidziane w Gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz Gminnym 

programie przeciwdziałania narkomanii. Zajęcia odbywają się cztery dni w 

tygodniu w godzinach popołudniowych – w okresie nauki szkolnej, 

natomiast w dni wolne od nauki (w ferie,  wakacje letnie, przerwy 

świąteczne) w godzinach dopołudniowych. Od luty 2020 roku filia w Olzie 

otwarta jest dwa razy w tygodniu po 5 godzin. W każdej świetlicy 

funkcjonuje podstawowa grupa wychowawcza – dzieci w wieku od 6 do 16 

lat. Dzieci uczęszczają na zajęcia dobrowolnie za pisemną zgodą rodziców. 

Świetlica swoja opieką obejmuje 45 dzieci podzielonych na grupy. Zgodnie 

z w/w ustawą pod opieka jednego wychowawcy może być maksymalnie 15 

wychowanków. W placówce obowiązuje roczny plan pracy wychowawczej 

rozliczany miesięcznie oraz stały schemat dziennych zajęć. Świetlica 

prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej: 

-wspieranie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i organizacja 

czasu       wolnego w godzinach pozalekcyjnych 

- wspieranie dzieci w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i 

rówieśniczych 

- pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej 

- rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie postaw 

prospołecznych 

- propagowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc 

dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. 

Ad.3 

Zespół kontrolny wraz z panią kierownik przeprowadził wizję po 

pomieszczeniach placówki. Placówka jest czysta, zadbana, wyposażona w 

odpowiedni sprzęt, lecz na bieżąco trzeba modernizować świetlice 

profilaktyczno – wychowawcze. 



Data zakończenia kontroli: 

15.12.2021r 

Podpis osoby udzielającej wyjaśnień: 

………………………………........ 

Podpisy zespołu kontrolującego  

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 


