
 

ROCZNE  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUD ŻETU GMINY MICHAŁOWICE 

W 2008 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. 

 

W budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok  wydatki związane z realizacją zadań gminnej 

oświaty zajmowały ważną i znaczącą pozycję. 

Wydatki na „oświatę” były realizowane w dziale 801 – oświata i wychowanie, 803 – 

szkolnictwo wyższe (stypendia i zasiłki dla studentów) 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   2008 rok  

Ogółem  Gmina 68 600 629 

Ogółem  „oświata” 20 045 047 

z tego: subwencja oświatowa  10 520 464 

           dotacje 62 504 

           z budżetu Gminy 9 462 079 
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0,45%

Pozostałe wydatki 
budżetowe

70,78 %

4,37%

77,91 %

17,27 %

Oświata
29,22 %

ZOEAS Szkoły przedszkola pomoc materialna, stypendia

Tabela 2 – Nakłady finansowe na o świat ę /w złotych/ 

                   bez wydatków inwestycyjnych 

 

L.p Wyszczególnienie 2008 rok 

1 „o świata”  20 045 047  

2 nakłady na szkoły 15 617 721 

3 nakłady: na przedszkola gminne 

                na przedszkola niepubliczne 

1 531 788 

1 929 630 

4 ZOEAS 875 888 

5 pomoc materialna dla uczniów 49 114 

6 dofinansowanie „młodocianych” 24 242 

7 stypendia Jana Pawła II 16 664 

 

Nakłady finansowe na „oświatę” (bez inwestycji) wyniosły  20 045 047 zł, w tym między 

innymi na funkcjonowanie szkół – 15 617 721 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 – 49 114 zł; gminnych przedszkoli - 1 531 788 zł, przedszkoli 

niepublicznych - 1 929 630 zł;  zespołu obsługi szkół - w kwocie 875 888 zł.  

 Subwencja oświatowa wyniosła 10 520 464 zł i dotyczyła tylko szkół podstawowych /bez 

klas zerowych/, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego. 

Otrzymane dotacje w kwocie 62 504 zł pochodziły z  dotacji na „wyprawkę dla ucznia klas I II 

i III SP; pomoc materialną dla uczniów  w kwocie 12 071 zł; nauczanie jęz. angielskiego w 

klasach młodszych szkoły podstawowej w kwocie 24 270 zł; sfinansowanie wynagrodzeń dla 

nauczycieli za przeprowadzenie matur w kwocie 1 351 zł. 

 

Wykres 1 – Udział „o światy” w ogólnych wydatkach gminy /w procentach/ 
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W 2008 roku na terenie naszej Gminy funkcjonowały: 

• przedszkola; w tym 2 publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i 5 przedszkoli 

niepublicznych  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. 

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)       

 

2008 rok 

Jednostki organizacyjne 
uczniowie oddziały nakłady 

finansowe/zł/ 

szkoły podstawowe 

w tym:    Komorów 

               Michałowice 

               Nowa Wieś 

1 199 

490 

420 

289 

55 

23 

20 

12 

9 532 795 

3 983 377 

3 361 797 

2 187 621 

gimnazja 

w tym:  Komorów 

             Michałowice 

             Nowa Wieś 

589 

228 

193 

168 

26 

10 

9 

7 

4 346 748 

1 714 865 

1 557 334 

   1 074 549 

liceum ogólnokształc ące 267 10 1 738 178 

szkoły ogółem 2 055 91 15 617 721 

przedszkola:  gminne  Michałowice 

                       gminne  Nowa Wieś 

163 

54 

6 

2 

1 119 455 

412 333 

             przedszkola niepubliczne(z terenu gminy) 

             przedszkola niepubliczne (zwrot dotacji) 

246 

79 

- 

- 

1 434 424 

  343 594 

przedszkola ogółem 542 - 3 309 806 
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4,48%

30,08%

19,95%

45,48%

ZSO Komorów ZS Michałow ice ZS-P Nowa Wie ś Przedszkole Michałow ice

Do szkół podstawowych łącznie z zerówkami uczęszczało 1 199 uczniów, którzy uczyli się w 

55 oddziałach, na które poniesiono nakłady finansowe w wysokości 9 532 795 zł; do 

gimnazjów uczęszczało 589 uczniów, którzy uczyli się w 26 oddziałach, na które poniesiono 

nakłady w wysokości 4 346 748 zł; do liceum ogólnokształcącego uczęszczało 267 uczniów, 

którzy uczyli się w 10 oddziałach, na które wydatkowano 1 738 178 zł.  Do szkół ogółem 

uczęszczało 2 055 uczniów, którzy uczyli się w 91 oddziałach, na które poniesiono nakłady 

finansowe w wysokości 15 617 721 zł. 

Do przedszkoli publicznych uczęszczało 217 dzieci, w 8 oddziałach, na które poniesiono 

nakłady w wysokości 1 531 788 zł;  a na przedszkola niepubliczne przekazano 1 778 018 zł 

dotacji. 

 

Wykres 2 – Podział nakładów finansowych na zespoły szkół i przedszkola gminne /w 

procentach/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

złotych /: 

 

w tym 
Rok Ogółem ZOEAS szkoły 

podstawowe gimnazja liceum przedszkola 

2008 14 044 184 755 953 6 888 237 3 699 230 1 508 047 1 192 717 

Roczne wydatki płacowe/ na 1 ucznia 5 745 6 281 5 648 5 496 

 

W 2008 roku na wydatki płacowe wraz z pochodnymi przeznaczono ogółem kwotę 

14 044 184 zł, co stanowiło 70% wydatków na „oświatę”;  w tym: ZOEAS – 755 953 zł; szkoły 

– 12 095 514 zł; przedszkola – 1 192 717 zł. Wydatki płacowe w szkołach i przedszkolach 
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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  wed ług stopnia awansu zawodowego 

w etatach. 

 

Rok Ogółem Sta żysta  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

2008 200,62 9,50 55,48 65,37 70,27 

 

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, 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. 

Struktura zatrudnienia  ze względu na stopień zawodowy wskazuje, że obecnie najwięcej 

mamy nauczycieli dyplomowanych, bo aż 70,27 etatów, co stanowi 35% ogółu 

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

nauczycieli o wyższym stopniu tj. nauczycieli mianowanych – obecnie jest ich 65,37 etatów i 

stanowią 32,6%. Pozostałe dwie grup tj. nauczyciele kontraktowi stanowią 55,48 etatów tj. 

27,7% i nauczyciele stażyści stanowią  9,50 etatów  tj. 4,7% ogółu zatrudnionych nauczycieli. 

 

Tabela 5.2.- Pracownicy administracji i obsługi w e tatach 

 Ogółem Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Liceum Przedszkole 

ZSO Komorów  41,83 25,84 8,5 7,5 - 

ZS Michałowice  28,51 21,11 7,40 - - 

ZSP Nowa Wieś 20.88 11,88 3,0 - 6,0 

Przedszkole Michałowice 13,17 - - - 13,17 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zatrudniał pracowników obsługi na 41,83 

etatach; Zespół Szkół w Michałowicach zatrudniał pracowników na 28,51 etatach; Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi zatrudniał pracowników na 20,88 etatach , a Gminne 
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Przedszkole w Michałowicach zatrudniało pracowników administracji i obsługi na 

13,017etatach. 

 

Tabela 6 - Wydatki rzeczowe ogółem w zoeas, szkołac h i gminnych przedszkolach /w złotych  

w  tym 
Rok Ogółem ZOEAS Szkoły 

podstawowe Gimnazja Liceum Przedszkola 
gminne 

2008 3 981 213 119 935 2 644 558 647 518 230 131 339 071 

 

Na wydatki rzeczowe przeznaczono ogółem kwotę – 3 981 213 zł, co stanowiło 19% 

wydatków na „oświatę”; w tym na zespół obsługi szkół – 119 935 zł; na szkoły – 3 522 207 zł; 

na gminne przedszkola – 339 071 zł. Środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie i 

funkcjonowanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy oraz 

zespołu obsługi szkół. 

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 2008 roku na to zadanie Gmina wydatkowała  69 971 zł. 

Gmina realizowała również zadanie w zakresie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w formie 

stypendiów i zasiłków szkolnych. Na ten cel w 2008 r. wydatkowano 49 115 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 

34 
0 

17 
3 

8 
0 
8 
7 

                           Ogółem 54 23 

Zespół Szkół w Michałowicach 

Opacz Kolonia 
Opacz Mała 
Reguły 
Michałowice Wieś 

33 
5 

46 
8 

115 
2 
22 
4 

                         Ogółem 92 43 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 5 4 
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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  212 740 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: 

- w Komorowie: z uzyskanego przychodu wydatkowano środki w kwocie 77 848 zł  między 

innymi na remont pomieszczeń szkolnych , malowanie sali gimnastycznej, remont sprzętu 

sportowego, opłata koncertu Filharmonii Narodowej, opłata podatku VAT; 

- w Michałowicach: z uzyskanego przychodu wydatkowano zgromadzone środki w kwocie 52 

276 zł na m. in. zakup zestawów komputerowych, projektora i ekranu do sali audiowizualnej, 

telewizora, żaluzji do sali lekcyjnej,  opłaty podatku VAT; 

- w Nowej Wsi: z uzyskanego przychodu wydatkowano środki w kwocie 89 968 zł  między 

innymi na zakup stolików i krzeseł dla dzieci klasy III, modernizację pracowni komputerowej, 

prowadzenie lekcji tenisa ziemnego, prowadzenie „orkiestry Świątecznej Pomocy”, zakup 

pomocy dydaktycznych, opłaty podatku VAT.  

Dochody własne w  przedszkolu gminnym w Michałowicach uzyskano w kwocie 149 832 zł i 

zostały wydatkowane na żywienie dzieci.  

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi uzyskano dochody w kwocie 46 377 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. Największym uznaniem cieszyły się koła przedmiotowe, koła zainteresowań, 

zajęcia sportowe oraz zajęcia wyrównawcze w szkołach podstawowych jak również w 

gimnazjum. 

 

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 2008 r. są lepsze od średnich 

krajowych, wojewódzkich czy powiatowych. 
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Tabela 8.1   Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie sz koły podstawowej w 2008 r. 
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10 pkt 10 pkt 8 pkt 8 pkt 4 pkt 40 pkt 

kraj      25,77 

województwo      26,37 

powiat      28,09 

Warszawa      29,23 

Gmina 8,29 7,06 6,24 5,76 2,75 30,10 

Komorów 8,38 6,71 6,16 5,97 2,62 29,85 

Michałowice 8,19 6,95 6,12 5,64 2,85 29,74 

Nowa Wieś 8,32 7,88 6,59 5,61 2,80 31,29 

 

Tabela 8.2.   Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2008 roku 

 

 Średnie liczby punktów 

 część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza 
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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 
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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 2008 roku Gmina przekazywała dotację w wysokości  

75% planowanych wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie przedszkola 

publicznego w przeliczeniu na jedno dziecko, o ile osoba prowadząca przedszkole 

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

przyznania dotacji planowaną liczbę dzieci.  

 

Tabela 9 – Przedszkola Niepubliczne działaj ące na terenie Gminy Michałowice /wg 

stanu na dzie ń 31 grudnia 2008/  

Ilość głoszonych 
dzieci 

Kwota przekazanej 
dotacji w zł. 

  
L.p 

 
Nazwa przedszkola 

2008 2008 

1 

Przedszkole Niepubliczne 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodziny 
w Komorowie, ul. Prusa 4 

110 664 132 

2 
Przedszkole (Ochronka) 

Sióstr Służebniczek  NMP 
w Komorowie, ul. Kolejowa 27 

47 279 237 

3 
Prywatne Przedszkole 

Wanda Kacprzyk 
w Michałowicach, ul. Parkowa 6 

36 204 271 

4 
Przedszkole Niepubliczne 

Zielone Przedszkole 
w Granicy, ul. Długa 

30 181 127 

5 
Przedszkole Niepubliczne 

„Nibylandia” 
w Granicy, ul. Główna 91 

25 105 657 

 Ogółem 248 1 434 424 
 

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie naszej Gminy były 

przekazywane miesięcznie według list określających liczbę dzieci uczęszczających do 

przedszkoli w kwocie 503,13 zł na każde  dziecko. Wysokość dotacji przekazana dla wyżej 

wymienionych przedszkoli niepublicznych w 2008 roku wyniosła  1 434 424 zł. Ponadto 

przekazano dotacje dla innych gmin, które zgłosiły uczęszczanie dzieci zamieszkałych na 

naszym terenie, a uczęszczające do przedszkoli  poza Gminą Michałowice – w wysokości  

482 407 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.  

Dzięki doinwestowaniu i odpowiedniemu wyposażeniu, szkoły są przygotowane do realizacji 
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programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej, spełniają istotną rolę zarówno 

edukacyjną, jak i wychowawczą a także kulturalną.  

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 załączeniu szczegółowe sprawozdania opisowe. 

 

Nowa Wieś, dnia 28 lutego 2009 r. 

  Opracowała :  

  Alina Żakowska 

  Dyrektor 

  Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 


