
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 15 grudnia 2021 roku 

 

I. Skład Komisji Rewizyjnej:  

1. Agata Mormul - przewodnicząca komisji, /obecna 

2. Czesław Lach- członek/obecny 

3. Zofia Janusz – członek/obecna 

4.  Małgorzata Bajer – członek/obecna 

5. Zuzanna Rogowska- członek/nieobecna 

II. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Marceli Głogiewicz- wiceburmistrz Kietrza 

2. Anna Ludwikowska – Wierzchowiec – dyrektor ZS w Kietrzu 

III. Przebieg posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia komisji rewizyjnej. 

2. Odczytanie protokołu z kontroli sprawdzającej w dniu 29.11.2021 r. i zatwierdzenie 

wniosków w nim zawartych. 

3. Sprawy bieżące.  

 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Mormul otworzyła posiedzenie 

komisji rewizyjnej (godz. 14.30). Przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła porządek 

posiedzenia, którego tematem było przyjęcie protokołu z kontroli sprawdzającej ZS w Kietrzu 

w dniu 29.11.2021r. 

Ad. 2 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Mormul odczytała protokół kontroli 

sprawdzającej ZS w Kietrzu w dniu 29.11.2021r. Poprosiła Panią dyr Annę Ludwikowską – 

Wierzchowiec, aby doprecyzowała kwestię dodatkowych zajęć dla klas III i IV, które zostały 

połączone. Na spotkaniach z rodzicami uczniów została złożona obietnica, że będą realizowane 

dodatkowe zajęcia dostosowane o potrzeb uczniów. 

Pani dyr Anna Ludwikowska-Wierzchowiec: Na dzień dzisiejszy tych zajęć nie ma, 

bowiem na mocy Rozporządzenia MEN pojawiły się dodatkowe zajęcia dla wszystkich 

uczniów klas IV-VIII i klas liceum , tzw. zajęcia wspomagające. W naszej szkole tych zajęć 

wspomagających z j. polskiego, j. angielskiego oraz matematyki odbywało się bardzo dużo, 

zakończone będą w tym miesiącu. Musimy zwracać uwagę przy tworzeniu jakichkolwiek ofert 

na bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów i nauczycieli. Dzieci nie mogą w szkole spędzać 

tylu dodatkowych godzin. Od nowego roku wśród rodziców klas łączonych zostanie 

przeprowadzona ankieta, która będzie informować o możliwości wyboru 3 pakietów zajęć ze 

wskazaniem, że nie są to zajęcia dobrowolne. Jeżeli rodzice wyrażą taką chęć, to będą to 

zajęcia obowiązkowe (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, zajęcia finansowane 

przez organ prowadzący są zajęciami obowiązkowymi). Te zajęcia będą proponowane  



w nowym roku, w nowym semestrze. Podkreślam jeszcze raz, że te zajęcia nie mogły się odbyć  

w I semestrze z powodu wprowadzonych zajęć wspomagających finansowanych przez 

ministerstwo. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Mormul poprosiła Pana wiceburmistrza  

o streszczenie pisma wyjaśniającego, które zostało skierowane do Pana  Mirona Rokujżo  

z NIK-u.  

Pan Wiceburmistrz Marceli Głogiewicz omówił treść pisma, które dotyczyło realizacji 

programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz modernizacji zespołu kuchennego. Istotnym 

problemem był fakt, iż te dwa projekty się nałożyły. Nie można było zamontować wszystkich 

zakupionych urządzeń i sprzętu przed modernizacją zespołu kuchennego, bowiem w niektórych 

przypadkach gabaryty sprzętu nie pozwalały go wnieść zanim nie usunęło się ściany. Wszystko 

jest zawarte w wyjaśnieniu, który dołączone będzie w postaci załącznika do protokołu. 

(załącznik nr 1). Na dzień dzisiejszy sprzęt został zamontowany w wyremontowanej kuchni.  

W tym piśmie zawarłem też oświadczenie, iż w żadnym stopniu moje działanie nie były 

skierowane ani przeciwko gminnie, ani temu nie maiło służyć, wręcz przeciwnie miało 

spowodować, żeby funkcjonowanie kuchni było jak najbardziej prawidłowe. Najbardziej 

ekonomicznym uzasadnieniem takiego, a nie innego działania, było to, że dopiero ukończenie 

modernizacji zespołu kuchennego umożliwiło prawidłowe zainstalowanie sprzętu. 

Radny Czesław Lach: Czy Pan Miron Rokujżo odniósł się do tego pisma? 

Pan Wiceburmistrz Marceli Głogiewicz: Jeszcze nie ma odpowiedzi, Pan Miron 

Rokujżo obecnie jest na kwarantannie. Nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych konkluzji, czy 

wniosków. 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami komisja nie wniosła dodatkowych uwag do 

protokołu sprawdzającego ZS w Kietrzu. 

W głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowano pozytywnie protokół sprawdzający (4 

głosy „za” ). 

Ad. 3 W sprawach bieżących odczytano i omówiono plan pracy komisji rewizyjnej na rok 

2022. 

Posiedzenie komisji rewizyjnej zakończono o godz. 15.55  

 

Podpisy członków Komisji:   

1. Agata Mormul  przewodniczący  

2. Małgorzata Bajer- członek  

3. Czesław Lach – członek  

4.  Zofia Janusz – członek  

5. Zuzanna Rogowska – nieobecna 

 

 


