
ROCZNE  SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI BUD ŻETU GMINY MICHAŁOWICE 

W  2007 R.  W  ZAKRESIE   EDUKACJI. 

 

Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach 

finansowych, w celu zapewnienia należytego poziomu nauczania i wychowania dzieci i 

młodzieży w prowadzonych przez siebie placówkach. 

W budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok  wydatki związane z realizacją zadań gminnej 

oświaty zajmowały ważną i znaczącą pozycję. 

Wydatki na „oświatę” były realizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 

854 – edukacyjna opieka wychowawcza.  

Zadania związane z oświatą były realizowane przez gminne jednostki organizacyjne: 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, 

- Zespół Szkół w Michałowicach, 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, 

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, 

- Gminne Przedszkole w Michałowicach, 

- oraz przez niepubliczne przedszkola. 

Przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa w żaden sposób nie pokrywała 

wydatków związanych z realizacją zadań gminnej oświaty. Gmina Michałowice w celu 

zapewnienia właściwego poziomu nauczania oraz warunków do nauki dotowała placówki 

oświatowe z dochodów własnych. 

Subwencja oświatowa uwzględniała m.in. finansowanie wydatków bieżących (w tym 

wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego); finansowanie zadań z zakresu 

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli; finansowanie wydatków związanych 

z nauczaniem indywidualnym; finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach; 

finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących 

emerytami i rencistami. 

 

Tabela 1 – Wydatki na o świat ę z bud żetu Gminy / w złotych/ 

                  

Wydatki   2007 rok  

Ogółem  Gmina 63 437 720 

Ogółem  „oświata” 17 662 014 

z tego: subwencja oświatowa  9 603 859 

           dotacje 113 169 

           z budżetu Gminy 7 944 986 
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Tabela 2 – Nakłady finansowe na o świat ę /w złotych/ 

bez wydatków inwestycyjnych 

 

L.p Wyszczególnienie 2007 rok 

1 „o świata”  17 662 014  

2 nakłady na szkoły 13 893 395 

3 nakłady: na przedszkola gminne 

              na przedszkola niepubliczne 

1 322 054 

1 542 888 

4 ZOEAS 803 478 

5 pomoc materialna dla uczniów 70 557 

6 dofinansowanie „młodocianych” 24 242 

7 stypendia Jana Pawła II 5 400 
 

Nakłady finansowe na oświatę wyniosły 17 662 014 zł, w tym między innymi na 

funkcjonowanie szkół -13 893 395 zł, środki finansowe na pokrycie kosztów dofinansowania 

kształcenia młodocianych uczniów w celu przygotowania zawodowego, zamieszkałych na 

terenie naszej Gminy, które pochodzą z dotacji państwa – 24 242 zł; pomoc materialną dla 

uczniów – 70 557 zł; gminnych przedszkoli - 1 322 054 zł, przedszkoli niepublicznych - 1 542 

888 zł;  zespołu obsługi szkół - w kwocie 803 478 zł.  

 Subwencja oświatowa wyniosła 9 603 859 zł i dotyczyła tylko szkół podstawowych /bez klas 

zerowych/, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego. 

Otrzymane dotacje w kwocie 113 169 zł pochodziły z  dotacji na „wyprawkę dla ucznia klasy I 

– III SP oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju” w kwocie  4 045 zł; pomoc 

materialną dla uczniów  w kwocie 12 999 zł; nauczanie jęz. angielskiego w klasach I i II 

szkoły podstawowej w kwocie 27 822 zł; dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej 

w kwocie 5 333 zł; sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie matur w 

kwocie 2 728 zł; dofinansowanie zakupu monitoringu w szkołach w kwocie 36 000 zł. 

 

W 2007 roku na terenie naszej Gminy funkcjonowały: 

• przedszkola; w tym 2 przedszkola publiczne prowadzone przez samorząd terytorialny i 4 

przedszkola niepubliczne prowadzone przez inne podmioty, 

• 3 publiczne szkoły podstawowe, 

• 3 publiczne gimnazja, 

• 1 publiczne liceum ogólnokształcące. 

Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące tworzą Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. 
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Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II i gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego tworzą 

Zespół Szkół w Michałowicach. 

Szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. 

 

Tabela 3 – Ilo ść uczniów, oddziałów w szkołach i przedszkolach oraz  nakłady 

finansowe (bez pomocy materialnej dla uczniów i prz ygotowania zawodowego 

młodocianych)       

 

2007 rok 

Jednostki organizacyjne 
uczniowie oddziały nakłady 

finansowe/zł/ 

szkoły podstawowe 

w tym:    Komorów 

               Michałowice 

               Nowa Wieś 

1 179 

488 

409 

275 

54 

23 

19 

12 

8 383 309 

3 514 949 

2 950 929 

1 917 431 

gimnazja 

w tym:  Komorów 

             Michałowice 

             Nowa Wieś 

592 

234 

194 

164 

26 

10 

9 

7 

3 978 186 

1 565 626 

1 451 154 

   961 406 

liceum ogólnokształc ące 294 10 1 531 900 

szkoły ogółem 2 065 90 13 893 395 

przedszkola:  gminne  Michałowice 

                     gminne  Nowa Wieś 

147 

54 

6 

2 

922 636 

399 418 

             przedszkola niepubliczne (dotowane) 

             przedszkola niepubliczne (zwrot dotacji) 

244 

50 

- 

- 

1 199 039 

  348 849 

przedszkola ogółem 522 - 2 864 942 

 

Do szkół podstawowych łącznie z zerówkami uczęszczało 1 179 uczniów, którzy uczyli się w 

54 oddziałach, na które poniesiono nakłady finansowe w wysokości 8 383 309 zł; do 

gimnazjów uczęszczało 592 uczniów, którzy uczyli się w 26 oddziałach, na które poniesiono 

nakłady w wysokości 3 978 186 zł; do liceum ogólnokształcącego uczęszczało 294 uczniów, 

którzy uczyli się w 10 oddziałach, na które wydatkowano 1 531 900 zł.  Do szkół ogółem 
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uczęszczało 2 065 uczniów, którzy uczyli się w 90 oddziałach, na które poniesiono nakłady 

finansowe w wysokości 13 983 395 zł. 

Do przedszkoli publicznych uczęszczało 201 dzieci, w 8 oddziałach, na które poniesiono 

nakłady w wysokości 1 322 054 zł;  a na przedszkola niepubliczne przekazano 1 542 888 zł 

dotacji. 

 

Tabela 4 - Wydatki płacowe i pochodne zoeas, szkół i przedszkoli gminnych /w złotych /: 

 

w tym 
Rok Ogółem ZOEAS 

szkoły podstawowe gimnazja liceum przedszkola 

2007 12 670 879 699 972 6 283 364 3 334 977 1 324 160 1 028 406 

Roczne wydatki płacowe/ na 1 ucznia 5 361 5 633 4 504 5 116 
 

W 2007 roku na wydatki płacowe wraz z pochodnymi przeznaczono ogółem kwotę 12 670 

879 zł, co stanowiło 72% wydatków na „oświatę”;  w tym: ZOEAS – 699 972 zł; szkoły – 

10 942 501 zł; przedszkola – 1 028 406 zł. Wydatki płacowe w szkołach i przedszkolach 

związane były przede wszystkim ściśle z realizacją obowiązkowej liczby godzin 

dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych, wzrostem ilości oddziałów, ponadto zwiększyła się 

ilość etatów nauczycielskich o najwyższym statusie zawodowym – nauczycieli 

dyplomowanych , a także z wynagrodzeniem pracowników administracyjno-obsługowych 

zatrudnionych  w placówkach oświatowych i w zespole obsługi szkół. 

 

Tabela 5.1. – Liczba nauczycieli zatrudnionych wedł ug stopnia awansu zawodowego w 

etatach. 

 

Rok Ogółem  Stażysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

2007 200,28 14,51 31,79 74,27 69,71 

 

Analizując stan zatrudnienia najliczniejszej grupy zawodowej, jaką są nauczyciele wskazać 

można podział tego zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego. 

Znowelizowana w 2000 r. ustawa Karta Nauczyciela wprowadziła cztery stopnie awansu 

zawodowego: nauczyciel stażysta (to ten nauczyciel, który rozpoczyna pracę w szkole), 

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. 

Uzyskanie kolejnego wyższego stopnia awansu zawodowego związane jest z odbyciem 

określonego przepisami stażu i uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub 

egzaminacyjnej. Ze stopniem awansu zawodowego powiązana jest bezpośrednio wysokość 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz stabilizacja zawodowa. 
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Struktura zatrudnienia  ze względu na stopień zawodowy wskazuje, że obecnie najwięcej 

mamy nauczycieli mianowanych, bo aż 74.27 etatów, co stanowi 37% ogółu zatrudnionych, 

jeśli chodzi o inne grupy to już wyraźnie widoczny jest wzrost liczby nauczycieli o 

najwyższym stopniu tj. nauczycieli dyplomowanych – obecnie jest ich 69.71 etatów i 

stanowią 35%. Pozostałe dwie grup tj. nauczyciele stażyści stanowią 14.51 etatów tj. 7% i 

nauczyciele kontraktowi stanowią  31.79 etatów  tj. 21% ogółu zatrudnionych nauczycieli. 

 

Tabela 5.2.- Pracownicy administracji i obsługi w e tatach  

 

 
Ogółem 

Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum Liceum Przedszkole 

ZSO  
Komorów 

42,5 26,5 8,5 7,5 - 

ZS 
Michałowice 

28,1 21,1 7,0 - - 

ZSP  
Nowa Wieś 

20.0 10,0 4,0 - 6,0 

Przedszkole 

Michałowice 
13,0 - - - 13,0 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zatrudniał pracowników obsługi na 42,5 

etatach; Zespół Szkół w Michałowicach zatrudniał pracowników na 28,1 etatach; Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi zatrudniał pracowników na 20,0 etatach , a Gminne 

Przedszkole w Michałowicach zatrudniało pracowników administracji i obsługi na 13,0 

etatach. 

 

Tabela 6 - Wydatki rzeczowe ogółem  w zoeas, szkoła ch i gminnych przedszkolach bez 

pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowania młod ocianych i remontów 

budynków    /w złotych /: 

 

w  tym 
Rok Ogółem ZOEAS Szkoły 

podstawowe 
Gimnazja Liceum Przedszkola 

gminne 

2007 3 348 048 103 506 2 099 945 643 209 207 740 293 648 

 

Na wydatki rzeczowe przeznaczono ogółem kwotę – 3 348 048 zł, co stanowiło 19% 

wydatków na „oświatę”; w tym na zespół obsługi szkół – 103 506 zł; na szkoły – 2 950 894 zł; 

na gminne przedszkola – 293 648 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie i 

funkcjonowanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy oraz 

zespołu obsługi szkół. 
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Na uwagę zasługują wydatki na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, które 

stanowiły 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. Środki te były 

przeznaczone na finansowanie szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla 

nauczycieli . W 2007 roku na to zadanie Gmina wydatkowała  60 300 zł. 

 

Tabela 7 – Ilo ść  dowo żonych  uczniów . 

Zespół Szkół Ogólnokształc ących w Komorowie 

Ilość dojeżdżających  uczniów 
Nazwa miejscowości 

Szkoła podstawowa Gimnazjum 

Pęcice 

Pęcice Małe 

Sokołów 

Suchy Las 

31 

0 

17 

5 

10 

2 

10 

8 

Ogółem 53 30 

Zespół Szkół w Michałowicach 

Opacz Kolonia 

Opacz Mała 

Reguły 

Michałowice Wieś 

30 

5 

31 

4 

12 

2 

20 

4 

Ogółem 70 38 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 4 5 
 

 

Gmina dbała również o prawidłową realizację obowiązku szkolnego prowadząc dowożenie 

uczniów do naszych szkół; w Komorowie i Michałowicach, a także uczniów 

niepełnosprawnych realizujących ten obowiązek w szkołach poza Gminą (w Brwinowie, 

Laskach, Pruszkowie, Warszawie). Na ten cel wydano  206 177 zł. 

Na zadanie „pomoc materialna dla uczniów”, która obejmowała stypendia o charakterze 

edukacyjnym i pomocy materialnej Gmina przeznaczyła kwotę 70 557 zł, otrzymali ją 

uczniowie , którzy byli w trudnej sytuacji materialnej  w formie przyznanych stypendiów  i 

zasiłków szkolnych /wydano 200 decyzji/; a także uczniowie, którzy uzyskiwali wysokie 

oceny w nauce i sporcie otrzymali stypendia na kwotę 42 840 zł. 

 

Dochody własne zasilały budżety szkół i przedszkoli, które uzyskiwane były ze świadczenia 

usług edukacyjnych, użyczania sal gimnastycznych i lekcyjnych na prowadzenie różnego 

rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w 

przedszkolach: 
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- w Komorowie: z uzyskanego przychodu wydatkowano środki w kwocie 73 485 zł  między 

innymi na zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt muzyczny i książki do biblioteki szkolnej), 

remont pomieszczeń szkolnych i schodów, wymiana podłogi w gabinecie dyrektora i 

pedagoga szkolnego, opłata podatku VAT; 

- w Michałowicach: z uzyskanego przychodu wydatkowano zgromadzone środki w kwocie 16 

484 zł na m. in. zakup magnetofonów na zajęcia dydaktyczne, pomocy dydaktycznych do 

przyrody, wykonanie piłkochwytu,  opłaty podatku VAT; 

- w Nowej Wsi: z uzyskanego przychodu wydatkowano środki w kwocie 52 617 zł  między 

innymi na remont gabinetu dyrektora, wymiana oświetlenia (korytarz i sekretariat), wymiana 

sieci elektrycznej w pracowni komputerowej, prowadzenie „orkiestry Świątecznej Pomocy”, 

prowadzenie zajęć tenisa ziemnego, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty podatku VAT.  

Dochody własne w  przedszkolu gminnym w Michałowicach uzyskano w kwocie 106 888 zł i 

zostały wydatkowane na żywienie dzieci.  

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi uzyskano dochody w kwocie 43 056 zł, które zostały 

wydatkowane na żywienie dzieci. 

 

Ważnym i istotnym zadaniem było finansowanie zajęć pozalekcyjnych . Dzięki przychylności 

władz Gminy dzieci i młodzież mogła uczęszczać na różne zajęcia, które cieszyły się dużym 

powodzeniem. 

 

Tabela 8 -Rodzaje zaj ęć pozalekcyjnych i ilo ść uczniów korzystaj ących – wg stanu na 

31 grudnia 2007 r. 

 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum LO Lp. Wyszczególnienie 

K
om

. 

M
ic

h.
 

N
ow

a 
W

ie
ś 

O
gó

ł 

K
om

 

M
ic

h 

N
ow

a 
W

ie
ś 

O
gó

ł 

K
om

 

Razem 

 1 Reedukacja 118 69 - 187 - - - - - 187 

 2 Zaj.dydaktyczno-
wyrównawcze 210 62 117 389 102 - - 102 - 491 

 3 Gimnastyka 
korekcyjna/logopedia 108 50 83 241 - - - - - 241 

 4 Koła zainteresowań 136 172 45 353 10 15 75 100 39 492 

 5 Koła przedmiotowe 212 177 100 489 66 135 125 326 206 1 021 

 6 Gry i zabawy 
ogólnorozwojowe 22 - - 22 - - - - - 22 
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Szkoła Podstawowa Gimnazjum LO Lp. Wyszczególnienie 

K
om

. 

M
ic

h.
 

N
ow

a 
W

ie
ś 

O
gó

ł 

K
om

 

M
ic

h 

N
ow

a 
W

ie
ś 

O
gó

ł 

K
om

 

Razem 

 7 Chór - - 15 15 - 10 - 10 - 25 

 8 Zespół instrumentalny - - - - 13 - - 13 - 13 

9 Zajęcia sportowe 83 65 40 188 123 30 6 159 65 412 

 RAZEM 889 595 400 1 884 314 190 206 710 310 2 904 

 

 

Środki wydatkowane na szkoły przynoszą oczekiwane rezultaty. Świadczą o tym wyniki 

wizytacji i kontroli w placówkach oraz wyniki sprawdzianów po szkole podstawowej i 

egzaminów gimnazjalnych. Średnie osiągnięte w Gminie w 2007 r. są lepsze od średnich 

krajowych, wojewódzkich czy powiatowych. 

 

Tabela 9.1   Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie sz koły podstawowej w 2007 r. 

 Średnie liczby punktów 

czytanie pisanie rozumowanie 
wykorzystywanie 

wiedzy w 
praktyce 

korzystanie 
z informacji 

dla 
arkusza  miejscowość 

10 pkt 10 pkt 8 pkt 8 pkt 4 pkt 40 pkt 

kraj      26,60 

województwo       27,43 

powiat      29,41 

Warszawa      30,44 

Gmina 8,61 7,62 5,94 5,60 2,87 30,64 

Komorów 8,67 8,26 6,08 5,71 2,92 31,64 

Michałowice 8,62 7,37 5,88 5,63 2,97 30,47 

Nowa Wieś 8,51 6,91 5,80 5,38 2,69 29,29 
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Tabela 9.2.   Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku 

Średnie liczby punktów  

część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza 

cz
yt

an
ie

 

tw
or

ze
ni

e 

dl
a 

ar
ku

sz
a 

st
os

ow
an

ie
 

w
ie

dz
y 

um
ie

ję
tn

e 
st

os
ow

an
ie

 
te

rm
in

ów
 

w
sk

az
yw

an
ie

 

w
ys

zu
ki

w
an

ie
 

dl
a 

ar
ku

sz
a 

m
ie

js
co

w
oś
ć 

25 pkt 25 pkt 50 pkt 8 pkt 15 pkt 15 pkt 12 pkt 50 pkt 

kraj   31,48     25,31 

województwo    32,85     26,77 

powiat   35,24     28,72 

Warszawa   36,71     30,41 

Gmina 20,54  15,33 35,87 3,78 8,23  9,34 9,31 30,66 

Komorów 20,00 13,65 33,65 3,56 7,95  9,26 9,06 29,85 

Michałowice 20,88 17,42 38,30 3,61 8,17  9,07 9,58 30,42 

Nowa Wieś 21,38 15,93 37,33 4,73 9,10 10,05 9,48 33,35 

 

 

Przedszkola  niepubliczne , które funkcjonowały na terenie naszej Gminy, utrzymywały się z 

własnych środków oraz z dotacji z budżetu Gminy Michałowice przekazywanej zgodnie z 

art., 90 ustawy o systemie oświaty. W 2007 roku Gmina przekazywała dotację w wysokości  

75% planowanych wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie przedszkola 

publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia, o ile osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne zgłosiła do organu dotującego do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

przyznania dotacji planowaną liczbę dzieci.  
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Tabela 10 – Przedszkola Niepubliczne działaj ące na terenie Gminy Michałowice /wg 

stanu na dzie ń 31 grudnia 2007/  

L.p Nazwa przedszkola 
Ilość 

zgłoszonych 
dzieci 

Kwota przekazanej 
dotacji w zł. 

1 
Przedszkole Niepubliczne 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 
w Komorowie, ul. Prusa 4 

110 605 028 

2 
Przedszkole (Ochronka) 

Sióstr Służebniczek  NMP 
w Komorowie, ul. Kolejowa 27 

47 244 674 

3 
Prywatne Przedszkole 

Wanda Kacprzyk 
w Michałowicach, ul. Parkowa 6 

32 161 127 

4 
Przedszkole Niepubliczne 

Zielone Przedszkole 
w Granicy, ul. Długa 

30 156 995 

5 
Przedszkole Niepubliczne 

„Nibylandia” 
w Granicy, ul. Główna 91 

25 31 215 

 Ogółem 244 1 199 039 

 

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie naszej Gminy były przekazywane 

miesięcznie według list określających liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 

459,05 zł na każde  dziecko. Wysokość dotacji przekazana dla wyżej wymienionych przedszkoli 

niepublicznych w 2007 roku wyniosła  1 199 039 zł. Ponadto przekazano dotacje dla innych gmin, 

które zgłosiły uczęszczanie dzieci zamieszkałych na naszym terenie, a uczęszczające do 

przedszkoli  poza Gminą Michałowice – w wysokości  343 849 zł. 

 

We wszystkich szkołach są piękne duże sale gimnastyczne i siłownie wyposażone w sprzęt 

rekreacyjny. Przy szkole w Michałowicach funkcjonuje lodowisko dostępne dla mieszkańców 

naszej Gminy. Stan wyposażenia szkół w pomoce naukowe i sprzęt techniczny jest dobry. W 2007 

r. rozbudowano Gminne Przedszkole w Michałowicach. Dzięki doinwestowaniu i odpowiedniemu 

wyposażeniu, szkoły są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności 

lokalnej, spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą a także kulturalną.  

 

Nowa Wieś, dnia 28 lutego 2008 r. 

  Opracowała :  

  Alina Żakowska 

  Dyrektor 

  Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  


