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PROTOKÓŁ  NR 6/17 

z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 

z dnia 24 maja 2017r. 
 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Analiza podziału subwencji oświatowej. 

2. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2017r. 

3. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 

wszystkich obecnych. 

 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia 

/załącznik nr 3 do protokołu/. Brak głosów. 

Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0 wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia 

Komisji. 

 

Ad. pkt. 1  

Analiza podziału subwencji oświatowej. 

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – przedstawiła informację 

/ załącznik nr 4 do protokołu /.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – To nie są kwoty zabezpieczone, te są planowane do 

zabezpieczenia. Zestawiłam to co jest na dziś zabezpieczone i co planowane 

(przedstawione w materiale) i różnica wynosi ok. 2,5 mln zł.  

Wiesław Turek – Przewodniczący - Proszę o ponowne przygotowanie na sesję                             

w czerwcu br. analizy subwencji oświatowej pod takim kątem, by prześledzić 

powstawanie kosztów generowanych przez placówki oświatowe prowadzone przez 

Gminę w ujęciu 3-letnim tj. 2014, 2015 i 2016r. (wydatki w rozbiciu na poszczególne 

szkoły, ilość dzieci w szkołach, przyznana subwencja na dany cel).  

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Kwoty, które wzrosły 

w roku 2017 na oświatę wynikają z: podwyżek dla nauczycieli, reformy oświaty, 

wydatków na olej, urlopy zdrowotne i nauczanie indywidualne.  

Wiesław Turek – Przewodniczący – Zwiększenie wydatków oświatowych powoduje, że 

możliwość inwestycyjne Gminy spadają.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Należy się spodziewać, że dotacje do szkół 

prywatnych i stowarzyszeniowych wzrosną.  

Krzysztof Grabski – radny – Gdzie należy szukać oszczędności? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Decyzje co do szkół leżą w rękach 

radnych.  

Wiesław Turek – Przewodniczący – Prosiłem o analizę skutków reformy oświaty.  
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Krzysztof Grabski – radny – Proponowałem, aby mniej liczne w uczniów szkoły 

połączyć tak, aby była szkoła z filią. Niektóre szkoły samodzielnie nie są w stanie 

funkcjonować.  

Jadwiga Figura - radna – Przypominam o podwyżkach dla pracowników obsługi. 

Sugeruję wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Edukacji. Nie ma też środków na 

ocieplanie szkół.  

Wiesław Turek – Przewodniczący – Jesteśmy w gorszej sytuacji od gmin wiejskich. 

Krzysztof Grabski – radny – Uważam, że trzeba rozdzielić wieś od miasta.  

Ryszard Starus – radny – Chciałem dopytać o wczesne wsparcie rozwoju dziecka.  

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Takie dziecko ma 

orzeczenie i kwota dotacji na ten cel wystarcza.  

Ryszard Starus – radny – Tych dzieci nie jest dużo w danej szkole. Czy nie można ich 

nauczać w jednej szkole?  

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Nie możemy tak zrobić, 

bo to nie jest nauczanie specjalne.  

Anna Wolowska – radna – Dowozimy dzieci do Ośrodka w Piotrkowie. Gmina ma 

obowiązek pokryć koszty dowozu? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Tak, zgodnie z przepisami Gmina musi 

pokryć koszty dowozu takiego dziecka.  

Andrzej Pacan – radny – Czy nie lepiej zatrudnić specjalistę na miejscu? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Są różne schorzenia.  Nie mamy 

wszystkich specjalistów.  

Andrzej Pacan – radny – Na ucznia w klasie sportowej jest zwiększona subwencja? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Tak, o ok. 100 zł.   

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Dodatkowe materiały, które otrzymali radni w trakcie posiedzenia stanowią załączniki 

nr 5 i 6 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 2 

Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2017r. 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację / załącznik nr 7 do protokołu/.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

 

Ad. pkt. 3 

Zapytania i wolne wnioski.  

Krzysztof Grabski – radny – Zgłaszam następujące problemy: 

- brak słupków przy ARiMR – rozjeżdżony trawnik, 

- brak lustra przy ul. Krasickiego, 

- ul. Leśna od Krasickiego do Torowej – bardzo zniszczona droga.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – Proszę o wyrażenie zgody przez Komisję Budżetową 

na przesunięcie z rezerwy oświatowej na zwiększenie planu w CUW-ie środków w wys. 

35 tys. zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nowego pracownika i zakup sprzętu 

komputerowego. 

Krzysztof Grabski – radny – Ilu pracowników liczy CUW? 

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – 11 pracowników.  

Andrzej Pacan – radny – A ile było w GZOPO? 

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – 9 pracowników. 
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Anna Wolowska – radna – Jakie są oszczędności z chwilą powstania CUW-u? 

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Około 170 tys. zł 

rocznie. 

Anna Wolowska – radna – Czym będzie się zajmować ta dodatkowa osoba? 

Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Będzie się zajmowała 

zamówieniami publicznymi.  

 

Komisja głosowała wniosek przedstawiony przez Panią Skarbnik o wyrażenie 

zgody na przesunięcie z rezerwy oświatowej na zwiększenie planu w CUW-ie 

środków w wys. 35 tys. zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nowego pracownika i 

zakup sprzętu komputerowego. 

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 0,    2 radnych nie brało udziału w 

głosowaniu     (Komisja liczy 7 radnych, obecnych na sali w trakcie głosowania było 

5 radnych).  

 

Wiesław Wołkiewicz – radny - Czy środki na destrukt są zabezpieczone? 

Barbara Bąk – Skarbnik - To co nie zostało zrealizowane w ubiegłym roku przeszło na 

ten rok.  

Andrzej Pacan – radny – Czy klasy łączone zostają? 

Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – To jest zgodne z prawem. Jutro będą 

zatwierdzane arkusze organizacyjne. Kuratorium Oświaty już zatwierdziło, co do 

łączenia klas nie mają żadnych zastrzeżeń.  

Krzysztof Grabski – radny – Na jakim etapie jest budowa ul. Biernackiego? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Umowa jest podpisana, ale inwestycja nie została jeszcze 

rozpoczęta.  

Krzysztof Grabski – radny – Dopłacamy dużo? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Nie, a nawet 700 tys. zł zdejmuję z dotacji.  

Wiesław Wołkiewicz – radny- Co z budynkiem obok Kościoła pw. Św. Bartłomieja? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Został wycofany ze sprzedaży. 

Krzysztof Grabski – radny – A budynek po Policji na ul. Mickiewicza? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Ostatnie decyzje były do sprzedaży. 

Krzysztof Grabski – radny – A potem będziemy kupować dla OPS-u? 

Barbara Bąk – Skarbnik - Koszt remontu byłby bardzo wysoki.  

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

Godzina rozpoczęcia komisji 13.30, godzina zakończenia 15.10 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, 

Handlu i Usług 

 

Wiesław Turek 

Protokołowała: 

Bogumiła Kędziora 


