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 PROTOKÓŁ NR 5/16 
z posiedzenia  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
w dniu 24 maja 2016r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Jadwiga Figura - Przewodnicząca Komisji oraz 
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej Komisji.  
 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Plan rozwoju lokalnego.  
2. Analiza podziału subwencji oświatowej. 
3. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2016r.  
4. Zapytania i wolne wnioski.  

 
W związku z tym, że pierwszy temat jest nieaktualny Komisja wykreśliła go                               

z porządku posiedzenia Komisji i przegłosowała porządek posiedzenia po zmianie 
głosami: za – 3, przeciw - 0, wstrz. - 0.  
 
Ad. 1. 

Analiza podziału subwencji oświatowej. 
 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – W związku z tym, że podział subwencji 
był dokonywany przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, który został 
zlikwidowany, a miesiąc kwiecień jest okresem przejściowym do utworzenia Centrum 
Usług Wspólnych nie można w tej chwili dokonać podziału subwencji oświatowej                            
/ pismo w tej sprawie stanowi załącznik 2 do protokołu /.  
Ryszard Starus – Zastępca Przewodniczącej – Czy w związku z tym, że mniej 6-
latków pójdzie do szkoły, nie ma zagrożenia, że część nauczycieli straci pracę? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie ma takiego zagrożenia.  
Barbara Bąk – Skarbnik – Czy kwota subwencji dzielona jest na poszczególne 
jednostki? Jak to wygląda? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW - Porównamy ile jest z metryczki i jakie są 
dochody Gminy i dopiero zobaczymy jak to będzie wyglądało.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Podział subwencji nastąpi w czerwcu? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW - Tak.  
Barbara Bąk – Skarbnik - Na sesję czerwcową powinny być zrobione wszystkie plany 
finansowe jednostek i uzgodnione ze mną.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – W tym roku mamy o 383 tys. zł 
podwyższoną subwencję oświatową. 
Barbara Bąk – Skarbnik - Ale niższą od pierwotnej subwencji o 400 tys. zł.  
Wiesław Turek – radny – Dlaczego jest mniejsza subwencja? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Dlatego, że mamy mniej dzieci.  
Wiesław Turek – radny – Nauczycieli też jest mniej? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Nie, nawet doszli.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – W szkołach są różne liczby pracowników obsługi 
– kucharek. Niewiele zarabiają. Proszę, by ich docenić.  
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Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Cały czas naprawiamy sytuację.                               
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Może należałoby zwołać dodatkową Komisję                                 
i wypracować wnioski.  
Wiesław Turek – radny – Naczelnik wie wszystko. Potrzebne są decyzje. 
Andrzej Pacan – radny – Czy byłaby możliwość, by na wszystkie szkoły zatrudnić 
jednego konserwatora? 
Krzysztof Grabski – radny – Czy są limity na urlopy zdrowotne? 
Andrzej Pacan – radny – Można taki urlop wziąć 3 razy w karierze trwający po roku i 
musi być1 rok przerwy.  
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty – Zauważamy w ostatnim czasie 
zainteresowanie świadczeniami kompensacyjnymi.  
Jadwiga Figura – Przewodnicząca – Jeśli osoba przechodzi na emeryturę to do kogo 
odsyłać po Rp7? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Do nas, do CUW. Wszystko na bieżąco jest 
realizowane.  
Krzysztof Grabski – radny – Jak wygląda zatrudnienie w GZOPO a CUW? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – W GZOPO pracowało 9 osób, w CUW w 
tej chwili 10.  
Krzysztof Grabski – radny – Dlaczego pracowników przybyło? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik CUW – Doszły nam jednostki, a zatem obowiązki 
są większe. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
 

Ad. 2. 
Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2016r. 

 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  

 
Komisja przyjęła do wiadomości informację.  
  

Ad. 3. 
Zapytania i wolne wnioski.  

 
Radna Jadwiga Figura: 

a) zgłosiła potrzebę organizacji ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych; 
b) zgłosiła, że drzewa przy ul. Piotrkowskiej w dalszym ciągu nie zostały 

przycięte, co stwarza zagrożenie zdrowia i życia;  
c) prosi, aby wykonać chodnik na ul. Staropiotrkowskiej w kierunku mostu – 

tamtędy chodzą dzieci do ZSS Nr 3, jest niebezpiecznie; 
d) na ul. Leśnej i Torowej do Krasickiego został wysypany grysik – deszcz go 

wypłukuje, poza tym grysik tłucze szyby – ten materiał się nie nadaje;  
e) w chodnikach brakuje pokrywek żelaznych np. przy Szkole Muzycznej, na ul. 

Leśnej naprzeciw „Biedronki”.  
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Radny Andrzej Pacan: 
a) zgłosił potrzebę postawienia TOI TOI przy cmentarzu na ul. Moniuszki.  
b) zgłosił, aby zakupić kosiarkę na potrzeby miejscowości wiejskich, do ich 

dyspozycji, ale znajdującej się na stanie Gminy /aby nie każde sołectwo musiało 
kupować kosiarkę ze środków Funduszu Sołeckiego/. 
 
Radny Krzysztof Grabski: 

a) zgłosił potrzebę wykonania chodnika przy Przedszkolu Nr 6; 
b) zgłosił zanieczyszczone przepusty w miejscowościach Mroczków Gościnny, 

Mroczków Duży i Kraszków – prosi o podjęcie stosownych działań;  
c) prosi, aby o pracach drogowych informować sołtysa i radnego z danej 

miejscowości.  
 
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.  

 

Czas trwania komisji 14.00 – 15.15  

 

 

                            Przewodnicząca Komisji 
                                       Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 

 
                                              Jadwiga Figura 

 
Protokołowała 

Bogumiła Kędziora  
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