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Pan
Janusz Skonieczny
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,
W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14 lutego 2021 roku, która wpłynęła do Urzędu
w dniu 15 lutego 2024 roku informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy
uzupełnić finansowanie budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych do wysokości
20 000 000 zł. Dotychczas na tym zadaniu (obecnie określonym jako budowa zespołu szkół)
zaplanowano środki wysokości 5 600 000 zł.
Koszty inwestycji towarzyszących są w większości zaplanowane. Jest to budowa kanalizacji
w ul. Brzegowej. ZWiK dysponuje projektem oraz środkami na realizację w 2021 r.
Przewidziano też środki na budowę chodników i oświetlenia. Należy rozważyć wprowadzenie
do WPF kosztów budowy nawierzchni, o ile nie zostanie ona zrealizowana w ramach
odtworzenia po pracach ZWiK lub ze środków na bieżące utrzymanie.
Ponadto od 2022 r. należy przewidzieć środki na prowadzenie Liceum w wysokości 251 000 zł
rocznie (167 000 zł w 2022 r.) oraz uzupełnić środki dla ICDS w związku z ubytkiem kwoty
117 000 zł z tytułu wynajmu powierzchni zajmowanej przez Liceum.
Urząd planuje podjąć działania optymalizujące koszty prowadzenia liceum poprzez wspólną
obsługę i ewentualne utworzenie zespołu szkół. Jednocześnie podniesienie poziomu szkoły
będzie wymagało dodatkowych środków. Jesteśmy zdecydowani, by wyasygnować tyle
zasobów, by osiągnąć cel, czyli większą atrakcyjność liceum i lepszą o nim opinię. Trzeba się
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jednak liczyć z kilkuletnim okresem dochodzenia do takich wyników. Natomiast wyliczenie
koniecznych nakładów będzie możliwe po opracowaniu szczegółowej koncepcji i planu
naprawczego. Odbędzie się to przy wykorzystaniu fachowych ekspertyz oraz procedur
partycypacyjnych. Dokładne wyliczenie, ani zdefiniowanie kluczowych wskaźników rezultatu,
nie jest w tej chwili możliwe. Przed sformułowaniem szczegółowego planu działania
parametryzacja rezultatów jest przedwczesna.
Z poważaniem

Witold
Tadeusz
Gawda
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