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Protokół Nr LII/18 
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  

w dniu 12 lipca 2018 r.,  
która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym  

w Czerwionce-Leszczynach 
           
 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bernard Strzoda dokonał otwarcia LII sesji 
nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła                            
się w  Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce.  
Następnie powitał wszystkich: Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Panią Małgorzatę 
Bartoszek, która zastępuje Skarbnika, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 
Radnych, Naczelników wydziałów, Mecenasa, Przewodniczących Rad i Zarządów 
Dzielnic, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów. (listy obecności stanowią załącznik                             
do protokołu).  
  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda stwierdził na podstawie listy obecności,                    
że w sesji bierze udział wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum                                          
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział  16 radnych. Nieobecni 
byli: radna Janina Binda, radny Wacław Brózda, radny Grzegorz Płonka, radny Józef 
Szczekała oraz radna Izabela Tesluk. 
 
Na wniosek Burmistrza GiM Przewodniczący RM poprosił o wprowadzenie                      
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy                                            
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie 16 głosami 
„za” – głosowało 16 radnych 
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 
 
Ad. 2 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek 
dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy                         
i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,                   
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 
przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner. Wyjaśnił on, że wnioski, które 
wpłynęły do nas ze strony związków zawodowych spowodowały, że musimy się 
dzisiaj spotkać. Ten regulamin był przygotowany w stosownym czasie, jednak jeden 
z wniosków związku pracowników „Oświata” wpłynął w ostami możliwym dniu                          
i dlatego nie zmieściliśmy się, aby było to na ostatniej sesji. Regulamin ten nie różni 
się zbytnio od poprzedniego, różni się oczywiście kwotami. Kwoty te zostały 
wypracowane wraz ze związkami. Kiedyś dodatek był w widełkach finansowych, dziś 
mamy dość mocno rozbudowany algorytm, który powinien być bardziej adekwatny    
do tego w jakiej szkole dany dyrektor pracuje.  
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Radny Marek Szczech wyraził wątpliwość co do prawidłowości zastosowanego                    
w projekcie algorytmy. Wg jego obliczeń nieprawidłowości wychodzą przy obliczaniu 
dodatku dyrektora np. gdy jest 11 oddziałów to dyrektor zarabia mniej niż jak ma                    
10 oddziałów. Potem rośnie do 25 i znowu, gdy jest 26 oddziałów to zarabia mniej. 
Dlatego wzbudza to jego wątpliwości.  
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że algorytm na pewno jest dobry                   
i został sprawdzony na konkretnych liczbach wraz z związkami zawodowymi. Ufa on 
temu co zostało wyliczone. Poza tym w naszej gminie nie ma szkół, których taki 
przypadek by dotyczył.   
 
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że brała udział w tych pracach jako ZNP 
wraz ze związkami Oświatą i Solidarnością. I zapewnia ona, że algorytm jest dobry                 
i jest dobrze wyliczony. Wyliczyliśmy wszystko prawidłowo dla oddziałów, które 
fizycznie mamy w naszej gminie. U Wojewody też nie mieli do tego zapisu 
wątpliwości.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że projekt ten mamy po konsultacjach, jest 
zaopiniowany przez związki zawodowe, uwag żadnych nie wniesiono, więc dobrze by 
było przejść do głosowania.   
  
Burmistrz GiM powiedział, że dotychczas dodatki funkcyjne mogły różnie się 
kształtować jeśli chodzi o taką samą szkołę z tą samą ilością oddziałów. Można je 
było traktować fakultatywnie. Teraz nie będzie możliwości żeby różnić szkoły, mowa 
tu o dodatkach funkcyjnych. Na dzień dzisiejszy algorytm ten mamy wyliczony pod 
konkretną ilość oddziałów w naszych placówkach. 
 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy nowy regulamin pozwoli nam zwiększyć 
wynagrodzenia nauczycieli czy je zmniejszyć.  
 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że niewiele ale zwiększyć. Sam 
dodatek motywacyjny trochę wzrasta.  
  
Uchwała Nr LII/575/18 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość 
stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy                          
i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, została 
przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach „za” – głosowało 16  radnych.  
 
Ad. 3  
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, Pani Małgorzata Bartoszek Kierownik 
Referatu Finansowo-Budżetowego wyjaśniła, że projekt ten dotyczy przesunięcia 
środków pomiędzy zadaniami realizowanymi z dotacji przez ZGM. Związane jest to 
ze zbliżającym się terminem podpisania umowy na zadanie dot. rewitalizacji 
zameczku w Leszczynach. W tym zameczku siedzibę mieli pracownicy socjalni, 
którzy w tym momencie muszą się przenieść. Wybrano dla nich budynek przy 
Ogrodowej 6. Przebudowa tych lokali na potrzeby OPS wygeneruje koszty na około 
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33 tys. zł, dlatego musimy te środki przenieść. Zmiana ta nie wpływa na zmianę 
dochodów ani wydatków gminy.   
 
Uchwała Nr LII/576/18 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, została przyjęta jednogłośnie przy 16 głosach 
„za” - głosowało 16 radnych 
 
Ad. 4 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim za udział i „zamknął” sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach.  
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała:      
Sylwia Gruszkiewicz 
        
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Bernard Strzoda 


