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PROTOKÓŁ NR 16/20 
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa. 

Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Pani Zofia Sójka otworzyła wspólne 
posiedzenie Komisji i stwierdzona została prawomocność obrad. 

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  

Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej na rok 2020 (druk nr 4, referuje p. Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie). 

5. Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
2019 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym (druk nr 5, 
referuje p. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych). 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 
na rok 2020. 

Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła szczegółowo 
sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej na rok 2020 i zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020. 
Pani Dyrektor powiedziała również o dalszej realizacji projektu „WISIENKA CD” w partnerstwie 
z Gminą Andrespol, Gminą Tuszyn i Stowarzyszeniem Rozsądnych Polaków, na który uzyskano 
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dotację w wysokości 8.163.638,64 zł i do 28 lutego 2020 r. będzie podpisana umowa w tym zakresie. 
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2022.  

Pani Edyta Waprzko – Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej podziękowała za działalność 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz współpracę z koordynatorami pieczy zastępczej.  

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Pkt 5. Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w 2019 roku w szkołach i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. 

Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła 
sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli osiągniętych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku w szkołach 
i placówkach, dla których Powiat jest organem prowadzącym (załącznik nr 3 do protokołu). 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego sporządzane jest corocznie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.  

W wyniku przeprowadzonej analizy ustala się, czy wynagrodzenia na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego osiągnięte zostały w stosunku do wynagrodzeń określonych w przepisach. Pani 
Naczelnik zwróciła uwagę, że w 2019 r. były dwukrotnie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, 
dlatego zastosowano odpowiedni mechanizm liczenia w oparciu o obowiązujące przepisy.  
W 2019 r. wynagrodzenia nauczycieli wyniosły łącznie 7.318.500,66 zł. W sprawozdaniu zawarte 
zostały szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w 2019 roku. Średnie wymagane wynagrodzenia na poszczególnych stopniach 
awansu zostały osiągnięte, co powoduje, że w tym roku nie ma potrzeby wypłacania dodatków 
uzupełniających.  

Nie zgłoszono uwag. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono. 

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

Wiceprzewodnicząca Komisji 
Polityki Społecznej 

Edyta Waprzko 


