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Protokół Nr 3/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 23 stycznia 2019 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny 
Stanisław Breza, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Omówienie Planu pracy Komisji.  
5. Sprawy bieżące 

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
11 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2018 r. przyjęto                           
10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 11 radnych. 
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2018 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 11 radnych. 
 
Ad.3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 r. 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
 
Radny Marek Szczech zapytał na jakim etapie jest termomodernizacja                              
SP w Stanowicach. Teraz skończymy termomodernizację, a później będziemy ją 
rozbudowywać?  
Przewodniczący Komisji powiedział, że to nie koliduje ze sobą. Chodzi tylko                          
o dobudowę do obecnego budynku szkoły, tak żeby było jak najmniej szkody. 
Burmistrz GiM powiedział, że jest tu mowa o jakiejś perspektywie. W żadnej szkole 
nie ma nauki na więcej niż 1,5 zmiany. Poza tym musimy patrzeć na zajęcia lekcyjne, 
a nie na czas spędzania dziecka w szkole. Problem jest przedstawiony, jeżeli chodzi 
o termomodernizację nie ma konfliktu. Na razie musimy zobaczyć jak będzie 
funkcjonowała ośmioletnia podstawówka i w miarę możliwości finansowych będziemy 
zastanawiać się jak warunki w szkole polepszyć. Poza tym z racji trwałości projektu 
nie możemy ingerować w to co się robi. 
 
Wyżej omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił jej członkom plan pracy Komisji na VIII 
kadencję Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że dodał on do niego jeszcze jeden punkt, który 
dot. opiniowania propozycji stawek podatku.  
Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji powiedział, że rozmawiał                           
z Dyrektorką MOK na temat dożynek i dowiedział się, że środków na ten cel                          
w budżecie MOKu nie ma. Czy znajdą się jakieś dodatkowe środki na ten cel.  
Burmistrz GiM powiedział, że będziemy na ten temat rozmawiać. 
 
Przewodniczący Komisji zauważył, że w 2018 roku koszt oświaty był na poziomie 
52 mln zł, z czego subwencji mieliśmy tylko 32 mln zł. Musieliśmy dopłacić prawie               
18 mln zł.  Obecnie w rządzie są przeliczane podwyżki dla nauczycieli, toczą się 
dyskusje odnośnie ich skali. Czy państwo zapewni w całości pokrycie tych 
podwyżek? Poza tym pracownicy Urzędu Gminy i jednostek wnioskują o podwyżki.  
Burmistrz GiM powiedział, że ostatnia regulacja płac w urzędzie była w 2017 roku. 
Płace w naszej gminie nie odbiegają od nam podobnych. Jeżeli chodzi o oświatę to 
wysokość środków, które na nią przeznaczamy to 40%-50% budżetu gminy. W 2019 
roku cykl nauczania zmienia się. 1 września będziemy mieć 346 uczniów mniej,                 
co daje mniej więcej jedną szkołę, a wskutek tego będziemy mieli niższą subwencję. 
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ilość 
nauczycieli. 
Burmistrz GiM powiedział, że 1 szkoła to ok 40 nauczycieli.  Na pewno nie będzie 
dla wszystkich pracy. Do tego nie możemy przełożyć zwolnień na 2020 rok, ponieważ 
nie będziemy mieli wtedy dla nich usprawiedliwienia. Należy pamiętać,                                    
że w przypadku zwolnienia nauczyciela będziemy musieli wypłacić mu 
sześciomiesięczną doprawę. Jeżeli będą już zatwierdzone arkusze organizacyjne 
szkół, wtedy będziemy o tym rozmawiać. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        
 
 

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


