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Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół 
Oświaty w Kowiesach w 2014 roku wynosi 3 265 872,51 zł i został wykonany w 45,92 % tj. w kwocie 
1 499 562,19 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2014 roku składają się: 

• subwencja oświatowa w kwocie 1 990 127,00 zł (co stanowi 60,94 % ogólnego planu wydatków na 
oświatę), 

• dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym w kwocie 11 526,00 zł, 

• dotacja WFOŚiGW w Łodzi na projekt z zakresu edukacji ekologicznej Las - zielona ścieżka edukacji 
i zdrowia" realizowany w Szkole Podstawowej w Kowiesach- 13 230,00 zł 

• dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 
54 359,000 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 59 190,00 zł 

• dofinansowanie projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach" za środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach POKL w kwocie 174 521,51 zł. 

• dotacja celowa na realizację projektu Radosna Szkoła „ Modernizacja placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach„ w kwocie 62 000,00 zł 

• wkład własny gminy, który stanowi kwotę 900 919,00 zł 
Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, dwóch oddziałów 

przedszkolnych i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu 
Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W 
wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących 
mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin. 
Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Szkoły Podstawowe 

Poniesione wydatki w roku 2014 roku na szkoły podstawowe wynosiły 730 636,35zł i dotyczyły: dotacji dla 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli ( średnioroczna liczba uczniów 28 ) w kwocie 131 658,24 
zł oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 598 978,11 zł (średnioroczna liczba 
uczniów 139, liczba etatów nauczycieli- 12,15 etatu oraz obsługa 3,25 etatu). 
Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób: 
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 495 884,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3 480,00 
zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
przeznaczono 51 415,92 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 48 197,97 zł i związane były głównie z: 

bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i 
materiałów biurowych w kwocie 6 532,96 zł, 
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zakup oleju opałowego do celów grzewczych 17650,50 zł 

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8 626,78 zł, 

koszty energii to kwota 4 475,90 zł, 

koszt poboru wody 1 286,42 zł 

zakup usług remontowych to kwota 150,00 zł, dotyczyły bieżących napraw konserwatorskich 
koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi 

kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP 
to kwota 6 916,41 zł, 

na opłaty za usługi internetowe wydatkowano 409,60 zł 

wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 517,01 zł, 

koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1 319, 19 zł, 

na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 313,20 zł. 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa Oddziały przedszkolne ( średnioroczna liczba 
uczniów 43, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 2,0 ). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim 
zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń 
pokrywa szkoła podstawowa 

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to: 

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62 781,22 zł, 

dodatek wiej ski i mieszkaniowy 2 9 51,40 zł, 

zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, 

zakup pomocy dydaktycznych 703,25 zł, 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 320,00 zł. 

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 71 255,87 zł w tym 27 185,00 zł pokryto 
z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 

Przedszkola 

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej 
przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich 
terenie. Wydatki te w I półroczu 2014 roku wynosiły 8 882,16 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla.: 
- Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska- 701,40 zł 

- Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mszczonów - 5 542, 16 zł 

- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka- 2 638,60 zł 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą 
dzieci 25 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 24 ,na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 51 770,52 zł. (w 
tym 29 598,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego) 

Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 67, liczba etatów nauczycieli 10,8 oraz 2 etaty obsługi). 

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu. 
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Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 375 834,60 zł. 

Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak: 

wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 302 469,82 zł, 

wynagrodzenia bezosobowe 3 562,00 zł, 

dodatek wiejski i mieszkaniowy 14 328,09 zł, 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 217,00 zł, 

zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki 
czystości, itp. na kwotę 7 828,80 zł, 

zakup oleju opałowego do celów grzewczych 14 120,40 zł 

opłaty za energię elektryczną 4 901,06 zł 

pobór wody 314,99 zł, 

zakup usług remontowych to kwota I 358,34 zł, ( bieżące naprawy konserwatorskie) 

wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, 

wywóz, nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, prowizja bankowa, itp. 
na ogólną kwotę 4 966,24 zł, 

zakup usług zdrowotnych to kwota 216,00 zł, 

opłaty za usługi internetowe wynosiły 250,63 zł, 

poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 375,28 zł, 

zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 691, 15 zł, 

pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 234,80 zł. 

Dowożenie uczniów do szkól 

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W I półroczu 2014 r. wydatkowano na ten cel 
87 034,48 zł. Kwota 65 298,47 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło 
Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 
11 895,81 zł. (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami). Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za 
dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 9 840,20 zł. 
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól ( liczba etatów 3,5 w tym jedna osoba przebywa na 
urlopie rodzicielskim) 

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 83 292,74 zł. 

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 75 387,73 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 2 872,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 5 033,01 zł i 
obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej , 
koszty delegacji służbowych oraz zakup usług zdrowotnych. 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 10 777,00 zł i został wykonany w I 
półroczu 2014 r. w kwocie 4 140,00 zł tj. w 38,42% z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 2 480,00 zł, i 
Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 1 660,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb 
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nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. 
Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta 
Gminy. 

Stołówki szkolne (1 etat obsługi) 

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której 
korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota 34 678,93zł. 
Obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 18 823,72 zł, wynagrodzeń 
bezosobowych w kwocie 3 843,88 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 821,00 zł oraz koszty prowadzonego 
dożywiania dzieci w kwocie 10 545,59 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu 
gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za 
korzystanie z obiadów, które w I półroczu 2014 roku wyniosły 14 634,00 zł. 
Pozostała działalność 

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 36 731,69 zł, z czego: 

• 14 675,69 zł to kwota wydatkowana na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kowiesach po nazwą „ Las - zielona ścieżka edukacji". W ramach tego projektu 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach pogłębiali swoją wiedzę i rozbudzali świadomość 
ekologiczną. Projekt był współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w 90 %, tj. w kwocie 
13 199,97 zł, 

• Kwota 60,00 zł została wydana na kwiaty na zakończenie roku szkolnego 

• W rozdziale tym dokonywane są odpisy na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, które w 2014 roku 
wynosiły 21 996,00 zł. 

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Poradnie Psyclzologiczno-Pedagogiczne 

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 840,00 zł na 
zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy. 
Pomoc materialna dla uczniów 

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat : 

stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 14 464,85 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 
11 526,00 zł i środków własnych w kwocie 2 938,85 zł). Stypendium szkolne otrzymało 68 uczniów. 

Sporządziła: Urszula Siucińska - Główny księgowy 
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