
Protokół Nr 13/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 19 stycznia 2012 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

2. Sprawy bieżące różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych 

uwag i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji porządku Przewodniczący komisji poprosił Panią Dorotę Słowińską 

– Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji związanych z kształtowaniem się poziomu 

wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek. 

W odpowiedzi na powyższą prośbę Pani Skarbnik wyjaśniła, iż wysokość wynagrodzeń 

pracowników jest na takim samym poziomie, co w roku ubiegłym, które wzrosły jedynie 

w niektórych przypadkach o przysługujący jeden procent stażowego. Następnie wyjaśniła, iż 

zmianie uległa natomiast liczba osób zatrudnionych, gdyż jedna z pracownic odeszła na 

emeryturę a jedna z pań była zatrudniona jedynie na zastępstwo. Ponadto nadmieniła, iż 

planowane są pewne reorganizacje a zwłaszcza, jak już kilkakrotnie wspominała na 

posiedzeniach komisji, prowadzenie odrębnej księgowości dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, co zresztą zaczyna już powoli funkcjonować. 

Następnie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zauważyła, iż w bieżącym roku 

zaplanowano większą kwotę na wynagrodzenia. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż nie są planowane żadne podwyżki 

wynagrodzeń, natomiast różnica pomiędzy rokiem ubiegłym a bieżącym wynika z kwot, które 

zostały zaplanowane na wypłatę należnych jubilatek oraz odpraw emerytalnych a także 

wzrastającego o jeden procent dodatku stażowego. Ponadto dodała, iż jedna z pracownic 

wróciła z urlopu macierzyńskiego. 

Jako kolejny głos zabrał radny H. Morawski, który zapytał Panią Skarbnik o ile z kolei 

zmniejszyły się wynagrodzenia w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kwota jaką zaplanował Kierownik 

wspomnianej jednostki na wynagrodzenia nie została w całości ujęta w budżecie. Następnie 

wyjaśniła, iż zmianie uległy nie tyle wysokości pensji pracowników, ile zasady ich naliczania. 

W dalszej części posiedzenia ponownie głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała 

o realizację funduszu socjalnego pracowników. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zasady, na jakich odbywa 

się realizacja funduszu socjalnego przysługującego pracownikom. 



W tym miejscu wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której rozważano 

możliwości wydatkowania środków z funduszu socjalnego, w formie talonów u okolicznych 

przedsiębiorców, którzy wspierają budżet naszej gminy swoimi podatkami. W trakcie tej 

polemiki Skarbnik Gminy raz jeszcze podkreśliła, iż rozporządzanie środkami zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych 

dlatego też nie można dowolnie dokonywać wyboru sklepu, czy też przedsiębiorcy, u którego 

można byłoby zrealizować talony, czy też w inny sposób wydatkować te pieniądze. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Skarbnik Gminy poinformowała zebranych, iż do projektu budżetu 

gminy na bieżący rok, który był już omawiany na poszczególnych komisjach należy 

wprowadzić pewne zmiany. Następnie zaznaczyła, iż konieczność wspomnianych 

modernizacji wyniknęła z tego, iż druga transza dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 

która miała być przekazana jeszcze w ubiegłym roku wpłynęła dopiero 9 stycznia bieżącego 

roku. Ponadto dodała, iż drobne zmiany podyktowane zostały również pewnymi sugestiami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w swej opinii wskazała pewne błędy 

w przedłożonym projekcie budżetu. Dodatkowo zauważyła, iż zmianie ulegnie również 

Wieloletnia Prognoza Finansowa, ze względu na wspomniane powyżej korekty w planie 

dochodów gminy. Następnie omówiła jakie zmiany zostaną wprowadzone, polegające 

w większości na pewnych przesunięciach pomiędzy poszczególnymi działami, czy też 

paragrafami. 

Następnie radna K. Ziółkowska zapytała, czy kwoty z planowanej sprzedaży pewnych 

nieruchomości zostały ujęte w projekcie budżetu gminy. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w projekcie budżetu została ujęta 

ogólna kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. Ponadto zaznaczyła, iż jest to 

jedynie realne założenie, gdyż nie ma nigdy pewności za jaką konkretnie kwotę zostanie 

sprzedana dana nieruchomość, czy też jakikolwiek składnik mienia należącego do gminy. 

W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik poruszyła problem związany ze spełnieniem 

odpowiednich warunków ustawowych w zakresie wskaźników wysokości kwoty długu, jak 

również obciążenia budżetu spłatą długu. W swej wypowiedzi, zaznaczyła, iż z jej informacji 

wynika, że proponowany projekt ustawy zakłada określenie bardziej drastycznych wysokości 

wspomnianych wskaźników, co dla wielu samorządów okaże się niemożliwe do spełnienia. 

W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja podczas której radni słusznie zauważyli, iż 

coraz więcej obowiązków spada na gminy, które nie zawsze mogą podołać finansowo ze 

spełnieniem nakładanych na nie zadań. W trakcie tej polemiki poruszono również temat 

związany z coraz liczniejszymi likwidacjami szkół, co obecnie da się już zauważyć również 

w sąsiednich gminach. Kolejny temat, który poruszony został przez członków komisji 

w dyskusji dotyczył możliwości dofinansowania budowy wodociągu przez gminę Kleszczów. 

Następnie radna K. Ziółkowska poprosiła o wyjaśnienie kwestii związanej z usługami 

rehabilitacyjnymi świadczonymi w Ośrodku Zdrowia w Widawie, gdyż z jej informacji 

wynika, iż zostały w znacznym stopniu ograniczone te świadczenia. Ponadto poprosiła 

również o przedstawienie informacji dotyczących dalszego funkcjonowania poradni „K” na 

terenie naszej gminy, gdyż także w tej kwestii dotarła do niej informacja, iż została, czy też 

zostanie ona zlikwidowana. W toku dalszego wystąpienia zaznaczyła, iż do tej pory nikt nie 

wyjaśnił radnym, czy istnieje jakakolwiek szansa na funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia 

w Widawie w soboty i czy w ogóle poczynione zostały w tym kierunku jakiekolwiek 

działania. Dodatkowo radna K. Ziółkowska nadmieniła, iż radni powinni mieć również, co 

pewien czas przekazywaną informację o aktualnej sytuacji finansowej szpitala. 

Wobec powyższych próśb i uwag ustosunkował się Przewodniczący komisji, który 

poinformował, iż w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej, której 



on również jest członkiem. Następnie zaznaczył, iż w trakcie posiedzenia wspomnianej 

komisji poruszy wszystkie wskazane przez radną kwestie i postara się uzyskać jak najwięcej 

informacji na tematy. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie Pan Sebastian Rychlik, 

który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu i zakończył kolejne obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                    Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 
 

 

 


