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Protokół Nr 50/2009 
 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej odbytego w trakcie przerwy w 

obradach sesji 

w dniu 26 marca 2009 r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9, na 9-osobowy skład komisji:            

                                       -  Genca Brygida                           

                                       -  Roczyński Czesław         

                                       -  Jezierski Tomasz                                             

                                       -  Tobiański Tomasz   

                                       -  Smoliński Kazimierz 

                                       -  Armatowska Renata   

                                       -  Urban Zbigniew            

                                       -  Kaffka Mirosław 

       -  Kamińska Barbara 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że komisja 

spotkała się w celu zaopiniowania, 

-  projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania   

   niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli (z dnia 25.03.2009r). 

      Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady 
ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli (z dnia 25.03.2009r).  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła projekt uchwały. 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa – omówił projekt uchwały.  

Członkowie komisji wnieśli zastrzeżenia dotyczące terminu złożenia projektu uchwały oraz braku 

możliwości zapoznania się radnych z treścią regulaminu i jego dogłębnego przeanalizowania. Ma to 

szczególne znaczenie, ponieważ zmiana regulaminu spowodowana jest zmianą ustawy ,,Karta 

Nauczyciela” oraz pismem Wojewody Pomorskiego wskazującym, że podjęta przez Radę Miejską 

w grudniu 2008r. uchwała w tej sprawie, narusza przepisy prawa.  

W wyniku dyskusji Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa zapewnił komisję, że taka sytuacja 

zdarzyła się po raz ostatni, a przy istnieniu niebezpieczeństwa braku podstawy wypłaty 

wynagrodzeń nauczycielom w m-cu maju, prosi komisję, aby nie odkłada na następny miesiąc 

uchwalenia regulaminu.  

 Komisja biorąc powyższe pod uwagę pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycieli 

                                    w głosowaniu: za – 9 jednogłośnie                      

Komisja przyjęła zapewnienia Pana Prezydenta, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace 

zmierzające do rozszerzenia katalogu kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych w myśl 

obowiązujących przepisów, a zapisy w projekcie przedstawionej uchwały nie powodują zagrożenia 

dla ich interpretacji prawnej. 

     Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła      

     posiedzenie komisji. Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 

 

 
Wytworzyła: Łucja Kussowska                                                         


