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Protokół Nr 6/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 kwietnia 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. Sprawy bieżące 

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

Ad. 2  
Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2019 r. został  przyjęty   
przy jednym głosie „wstrzymującym” – głosowało 12 radnych                          
 
Ad.3  
Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2019 rok. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czego dokładnie dot. punkt – specjalne metody 
nauczania. Czy kwota ta była wcześniej zaplanowana w budżecie i z czego to 
wynika.  
Skarbnik GiM odpowiedział, że kwota ta była w budżecie ale dopiero po otrzymaniu 
subwencji i przeliczeniach, po metryczce mamy konkretne dane. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy kwota ta jest na rok budżetowy czy na rok 
szkolny? 
Skarbnik GiM odpowiedział, że jest to kwota na rok i nie powinniśmy już do tego 
wracać. Wydatki te dot. dzieci niepełnosprawnych. Nie do końca tą kwotę 
wykorzystujemy, a nie możemy jej przeznaczyć na coś innego. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zapytał czy za okres strajku zostanie obcięta subwencja. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie ma podstaw do tego by kwota subwencji została 
obniżona.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy za strajk nauczyciele dostaną wynagrodzenie. 
Skarbnik GiM powiedział, że przepisy na to nie pozwalają.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że różne grupy zawodowe już strajkowały                                 
i różnie z tą zapłatą było. 
Skarbnik GiM powiedział, że za wydatki placówki odpowiada dyrektor. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy my jako Rada będziemy te wydatki 
kontrolować, zapytał jak Burmistrz na to patrzy. 
Burmistrz GiM powiedział, że prawo jest po to, żeby je przestrzegać. On 
solidaryzuje się z nauczycielami. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że jeżeli wyjdą propozycje zapłaty za strajk,                 
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to powinna się znaleźć jakaś premia dla nauczycieli, którzy strajku nie podjęli i zostali 
z dziećmi. 
Burmistrz GiM powiedział, że zawsze trzeba wysłuchać wszystkich stron i nie 
dopuścić do podziału. 
Radny Grzegorz Marek zauważył, że po połączeniu klas i oddziałach 30 osobowych 
nie będzie indywidualnego podejścia do ucznia. Czasem trzeba wziąć sprawy                       
w swoje ręce iż zrezygnować z jakieś inwestycji. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie da się tego utrzymać finansowo. Gdyby nas było 
stać, to nie byłoby żadnego problemu. Jeżeli nam zabraknie wolnych środków,                      
to będą jeszcze większe problemy. 
Burmistrz GiM dodał, że łączymy klasy dlatego, że rok czy dwa lata temu tego nie 
zrobiliśmy. Było nas stać na mniejsze oddziały.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy Skarbnik na bieżąco kontroluje wskaźniki, jak 
to wygląda? 
Skarbnik GiM powiedział, że za ostatnie 3 m-ce roku dane są porównywalne do lat 
poprzednich. 
Przewodniczący Komisji zapytał o tabelę dot. dotacji do podmiotów sektora 
finansów publicznych. Jeżeli chodzi o OSP to w danym dziale i rozdziale są dwie 
pozycje – dlaczego? Niesamowicie kwota w tej tabeli rośnie. 
Skarbnik GiM powiedział, że pewnie są tam ujęte wydatki inwestycyjne i bieżące. 
Poza tym trzymamy się pewnego poziomu. W tabeli tej zawarte są m.in. dotacje                         
do przedszkoli czy klubów sportowych.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy posiadamy jakieś umowy ryczałtowe                        
za wykonane usługi. A jeżeli tak, to czy nie możemy przejść na cenę jednostkową. 
Chodzi tu np. o schronisko dla zwierząt, gdzie cena jednostkowa byłaby łatwa                     
do wyliczenia i można by ewentualnie obciążyć właścicieli. 
Burmistrz GiM powiedział, że musi to być wola dwóch stron. Podobnie jest z Izbą 
Wytrzeźwień. 
Skarbnik GiM dodał, że my ten problem widzimy. Ale tworzyć takie instytucje na 
terenie jest nieopłacalne. Poza tym problemem jest tu brak konkurencji na rynku. 
Radny Grzegorz Marek zapytał czy remont sanitariatów na obiekcie w Stanowicach 
będzie w tym roku zrobiony. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że rozmawiał o tym z Prezesem i sprawa jest 
omówiona.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy zostały zabezpieczone środki na agregat 
prądotwórczy dla Ośrodka Zdrowia w Przegędzy. 
Burmistrz GiM powiedział, że temat jest już zamknięty. 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo radnego Adama Karaszewskiego                              
w sprawie monitoringu obiektu na ulicy Młyńskiej oraz wyburzenia pustostanu 
znajdującego także na tej ulicy.  
Burmistrz GiM powiedział, że podjął już decyzję w tej sprawie. Na dziś obiekt jest 
zabezpieczony, zamurowano wszystkie okna i drzwi na parterze, jednak po wypadku 
zostanie on wyburzony w miesiącach wakacyjnych. Monitoring także będzie. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz       

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


