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Odpowiadając na interpelację z dnia 30 października 2012 r. dotyczącą planowanych 
ograniczeń etatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu informuję, że działając 
z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza w dniu 25 października 2012 r. skierowałem 
wystąpienie do Starosty Zgierskiego, w którym apelowałem o wycofanie się z projektowanych 
zmian. 

W dniu 5 listopada 2012 r. otrzymałem odpowiedź od Wicestarosty Zgierskiego Marcina 
Karpińskiego z treści której wynika, że planowane zmiany zostały odłożone w czasie ( do 
1 września 2013 r. ). Mam zamiar dalej protestować przeciw ograniczaniu funkcjonowania Poradni, 
liczę na wsparcie w tej sprawie ze strony Rady Miasta Zgierza. 
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Załączniki 
1. pismo do Starosty Zgierskiego z dnia 25 października 2012 r. 
2 odpowiedź Starosty Zgierskiego z dnia 5 listopada 2012 r. 
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Pan 
Krzysztof Kozanecki 

Starosta Zgierski 

W związku z planowaną redukcją etatów w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Zgierzu, wyrażam sprzeciw wobec takich działań. Z roku na rok wzrastają potrzeby 
w zakresie opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jest to tendencja 
ogólnopolska i Zgierz nie jest wyjątkiem. Przyczyny tego stanu rzeczy to m.in. duża liczba rodzin 
niepełnych wychowawczo, zubożenie, eurosieroctwo. Wzrasta liczba dzieci i młodzieży mających 
problem z różnego rodzaju uzależnieniami. Zmniejszenie liczby etatów znacznie utrudni dostęp 
potrzebujących do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i przełoży się na trudne do oszacowania 
koszty społeczne. 

Apeluję zatem do Pana Starosty dla dobra dzieci i młodzieży - podopiecznych Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu o wycofanie się z projektowanych zmian. 
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Zgierz, dnia 3 1 października 2012 r. 

Pan Bohdan Bączak 
Zastępca 

Prezydenta Miasta Zgierza 

W nawiązaniu do Pana pisma w sprawie reorganizacji sieci poradni 
psychologiczno - pedagogicznych na terenie powiatu zgierskiego, uprzejmie 
informuję że działania Zarządu Powiatu Zgierskiego podyktowane są ramami 
prawnymi stworzonymi przez postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ramy te 
narzucają konieczność dostosowania wysokości czynionych wydatków 
bieżących do uzyskiwanych dochodów bieżących. W roku 2012 w ramach 
części oświatowej subwencji ogólnej na realizację powiatowych zadań 
pozaszkolnych (w tym prowadzenie poradnictwa psychologiczno -
pedagogicznego) powiat otrzymał kwotę ok. 2,7 min zł, zaś wydatki na ich 
realizację zamkną się kwotą o przeszło 1,2 min zł większą. Z racji czynników 
niezależnych od powiatu takie dodatkowe zasilanie w latach kolejnych nie jest 
możliwe, stąd konieczność działań zmierzających do osiągnięcia stosownej 
równowagi. Ograniczenia wydatków dotyczą w tym zakresie również placówek 
pracy pozaszkolnej (młodzieżowe domy kultury). 

Dokonana w środowisku konsultacja proponowanych zmian pozwoliła na 
wypracowanie projektu, który przesuwa w czasie ich realizację. Po 
przeanalizowaniu argumentów podnoszonych przez pracowników poradni oraz 
związki zawodowe, Zarząd Powiatu Zgierskiego zdecydował o wdrożeniu 
projektowanych zmian od nowego roku szkolnego, to jest od dnia 1 września 
2013 r. 
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