Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Tadeusz Pacholik – Przewodniczący,
który powitał członków Komisji oraz Pana Michała Włodarczyka – Wójta Gminy i Panią Ewę
Wartałowicz – Skarbnika Gminy.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:
1. Analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.
2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za II półrocze 2018 r.
3. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.
Ad. 1
Realizując pierwszy punkt porządku obrad głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił,
że decyzję o podwyżce wynagrodzeń konsultuje się z Kierownikiem referatu, który ocenia
pracę danego pracownika.
W tym miejscu głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która oznajmiła,
że podwyżka wynagrodzeń pracowników roku 2019 nie pociąga za sobą potrzeby
zabezpieczenia wyższych środków w budżecie gminy, gdyż w stosunku do roku poprzedniego
zmniejszona została liczba etatów. Toteż na rok 2019 zabezpieczono kwotę 2.108 tys. zł,
oznajmiła Pani Skarbnik.
Następnie radny Brożyna pytał, czy kwota zabezpieczona w budżecie gminy zawiera koszty
pracodawcy.
Pani Skarbnik oznajmiła, że jest to kwota brutto, czyli zawiera w sobie wszystkie pochodne
oraz nagrody jubileuszowe i tzw. „13”.
W temacie głos zabrał Tadeusz Pacholik – Przewodniczący Komisji, który pozytywnie ocenił
decyzję Wójta w sprawie wynagradzania tych pracowników, których zaangażowanie w pracę
jest bardzo duże.
Ad. 2
W temacie głos zabrała Pani Ewa Wartałowicz – Skarbnik Gminy, która przedstawiła dane
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
Oznajmiła, że zaległości płatnicze mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych
na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniosły ok. 39 tys. zł, a na koniec półrocza br. wyniosły
ok. 49 tys. zł.
W tym miejscu radny Brożyna pytał o ilość złożonych deklaracji na odbiór odpadów
komunalnych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że złożono ok. 2500 deklaracji, dodała, że obecnie trwają prace
nad przygotowywaniem kolejnego przetargu.

Ad. 3
W tym punkcie obrad radni zapoznali się z petycją rodziców dzieci uczęszczających
do Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie dot. wybudowania ogrodzenia wokół
budynku szkoły.
W temacie głos zabrał Sławomir Stępnik – Przewodniczący Rady Gminy, który oznajmił,
że w tej sprawie rozmawiał z dyrekcją szkoły, która twierdzi, że wspomniane ogrodzenie
wokół szkoły jest zbędne. Kontynuując dodał, że być może wprowadzenie ograniczenia
prędkości na drodze wojewódzkiej w m. Restarzew byłoby dodatkowym gwarantem
bezpieczeństwa dzieci.
W temacie głos zabrał również Wójt Gminy, który oznajmił, że na terenie szkoły
w Restarzewie umiejscowiona jest otwarta strefa aktywności, która zgodnie z projektem
nie może zostać ogrodzona.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Tadeusz Pacholik zamknął obrady Komisji
i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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