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PROTOKÓŁ  NR 5/18 
z posiedzenia 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług   
z dnia 15 maja 2018r. 

 
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 2018r.  
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 zgłoszeń. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt. 1. 

Analiza podziału subwencji oświatowej. 
 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – przedstawiła 
informację /załącznik nr 4 do protokołu/. 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Na jakim etapie uczestniczycie w 
tworzeniu budżetu na dany rok? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Otrzymujemy 
Zarządzenie Burmistrza z wytycznymi, co ma zawierać projekt planu. Dyrektorzy 
zgłaszają do nas potrzeby i na tej podstawie tworzony jest  plan finansowy na 
dany rok. 
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Nie było takiej sytuacji, żeby był 
tworzony wewnętrzny algorytm, do którego mają się dostosować szkoły? 
Barbara Bąk – Skarbnik – Nie.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Jaka jest subwencja na ucznia? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Na ucznia szkoły 
podstawowej 7 tys. 880 zł 57 gr, na ucznia gimnazjum 7 tys. 148 zł 80 gr., na 
ucznia 6-letniego w przedszkolach 4 tys. 221 zł 77 gr., na dzieci 6-letnie w 
oddziałach przedszkolnych lub innych formach wychowania przedszkolnego 
3 tys. 715 zł 14 gr. i dodatek dla dzieci 6-letnich w miastach (do 5 tys.) i wieś 844 
zł 35 gr.  



2 
 

Jadwiga Figura – radna – Czy znalazły się środki na podwyżki dla pracowników 
obsługi? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Tak, jest decyzja Burmistrza, aby 
od maja podwyższyć płace pracownikom niepedagogicznym o 5%. Pani 
Kierownik ma już tę informację.  
Jadwiga Figura – radna – Od czego będzie liczone te 5%? 
Anna Nalewczyńska – Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Od podstawy. 
 

Komisja wnioskuje o przygotowanie na posiedzenie Komisji w czerwcu 
analizy finansowej dotyczącej szkół podstawowych w Dzielnej, Woli Załężnej                     
i Kruszewcu przed przekazaniem prowadzenia tych szkół  stowarzyszeniom                           
i po czasie jak szkoły te stały się szkołami stowarzyszeniowymi (2014r., 2016r.                           
i 2017r.).  

Komisja wnioskuje o przygotowanie na posiedzenie Komisji w czerwcu 
informacji na temat kosztu utrzymania dziecka we wszystkich szkołach 
(miejskich, wiejskich i stowarzyszeniowych) na przestrzeni lat (2014r., 2016r.                   
i 2017r).  
 
Jadwiga Figura – radna – Jak wygląda sytuacja z urlopami zdrowotnymi? 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - To wskaźnik, na który nie mamy 
wpływu. Od 1 stycznia urlop zdrowotny jest trudniej otrzymać, gdyż trzeba dostać 
skierowanie od lekarza specjalisty (do tej pory od lekarza pierwszego kontaktu) i 
tylko na choroby zawodowe. Ale należy dodać, że po urlopie zdrowotnym 
nauczycielowi przysługuje dodatkowo urlop wypoczynkowy.  
Wiesław Turek - Przewodniczący Komisji – Na przestrzeni lat zmniejszyła się o 
50% liczba dzieci. W ślad za tym powinna się zmniejszyć liczba oddziałów i 
zatrudnienie nauczycieli. 
Marek Ziębicki – Naczelnik Wydz. Oświaty - Nie, te się zwiększyły, bo weszły 
nowe przepisy.  
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Ad. pkt. 2. 

Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2018r.  
 
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła informację /załącznik nr 5 do protokołu/. 
Informuję, iż zamierzamy wypuścić obligacje na ok. 8 mln zł i zdjąć ze sprzedaży 
mienia 3 mln zł. Chcemy na sesję w czerwcu przygotować uchwałę o emisji 
obligacji.  
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Informuję również, iż jeśli sprzedamy grunty w Januszewicach za pośrednictwem 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to Strefie musimy zapłacić prowizję od 
wartości sprzedanych gruntów w wys. 5% + VAT (tyle wynegocjowaliśmy).   
 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Ad. pkt. 3. 

Zapytania i wolne wnioski. 
 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.30 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Wiesław Turek 
 

Protokołowała: 
B. Kędziora 
 


