
Protokół Nr 3/18/KD 

z posiedzenia Komisji Doraźnej powołanej w celu zbadania 

sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy 

finansowej gminy w okresie od 2015 do 2018 roku 

odbytego w dniu 27 lipca 2018 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Marcin Wojcieszyński udział wzięli 

członkowie komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

protokołu)  

  

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 8.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich członków 

oraz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza materiałów dotyczących nagród uznaniowych wójta, dodatków specjalnych  

i premii. 

3. Regulaminy wynagrodzeń, dokumenty dotyczące warunków pracy i płacy. 

4. Sprawy różne 

5. Zamknięcie obrad posiedzenia. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji (tj. 3 głosów ,,za").  

 

Ad. 2, 3 

Analiza materiałów dotyczących nagród uznaniowych wójta, dodatków specjalnych  

i premii 

Analiza wynagrodzeń, dokumenty dotyczące warunków pracy i płacy 

Z uwagi na fakt, że członkowie komisji nie dostali dokumentów, o które wnioskowali na 

poprzednim posiedzeniu komisji nie mieli możliwości ich analizy. Według radnych Wójt 

Gminy utrudnia pracę komisji wydłużając terminy odpowiedzi na wniosek. Wypracowali oni 

opinię dotyczącą odpowiedzi na w/w wniosek. 



Podczas posiedzenia członkowie komisji wypracowali kolejny wniosek do Wójta Gminy 

dzieląc poszczególne informację na punkty i wyszczególniając konkretne informacje jakie 

chcą uzyskać. 

Wniosek o sporządzenie informacji:  

1. Ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sitkówka – Nowiny w latach 2015, 

2016,2017 i 2018 z wyszczególnieniem ilości stanowisk urzędniczych, kierowniczych oraz 

pracowników obsługi.  

2. Wysokości funduszu płac w roku 2015, 2016, 2017, 2018, jaki procent budżetu gminy on 

stanowił.  

3. Wysokości podwyżek płac pracowników jakie Pan przyznał w latach 2015-2018  

z podaniem najwyższej i najniższej wysokości podwyżki na po szczególnych stanowiskach 

urzędniczych i kierowniczych , tj. zastępcy wójta, skarbnika, radcy prawnego, kierowników 

referatów, inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów i pozostałych stanowisk 

oraz pracowników obsługi.  

4. Wysokości przyznanych przez Pana fakultatywnych składników wynagrodzenia  

tj. dodatków specjalnych, dodatków motywacyjnych i premii jakie Pan przyznał 

pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy  

(z wyszczególnieniem kwot dla poszczególnych kierowników) w roku 2015, 2016,2017  

i 2018.  

5. Wysokości nagród jakie Pan przyznał pracownikom Urzędu z wyszczególnieniem 

najwyższej i najniższej wysokości nagrody na po szczególnych stanowiskach urzędniczych  

i kierowniczych , tj. zastępcy wójta, skarbnika, radcy prawnego, kierowników referatów, 

inspektorów, podinspektorów, specjalistów, referentów i pozostałych oraz pracowników 

obsługi i kierowników jednostek organizacyjnych gminy (z wyszczególnieniem kwot dla 

poszczególnych kierowników) w roku 2015, 2016,2017 i 2018.  

6. Kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem kart wynagrodzeń zastępcy wójta, 

skarbnika, sekretarza, kierowników referatów - których oświadczenia majątkowe są 

publikowane, oraz kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za okres 2015 -

2018. W orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonuje jednolity pogląd odnośnie 

uznania kart wynagrodzeń za informację publiczną. Dotyczą one wynagrodzeń pracowników 

gminy, które są finansowane ze środków publicznych, natomiast gospodarka środkami 

publicznymi jest jawna. Z przepisów wynika obowiązek prowadzenia szczegółowej 

sprawozdawczości finansowej, w tym płacowej w postaci pisemnej, czy też w systemie 

komputerowym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej ogranicza prawo do danych ze 



względu na prywatność osoby fizycznej, jednak ograniczenie to nie może mieć zastosowania, 

gdyż dotyczy osób będących funkcjonariuszami publicznymi 

7. Kserokopie wszystkich umów zleceń i umów o dzieło zawartych przez Wójta Sebastiana 

Nowaczkiewicza w latach 2015 – 2018.  

8. Kserokopie zleceń i umów cywilno -prawnych zawartych przez Wójta Sebastiana 

Nowaczkiewicza w latach 2015 – 2018 z kierownikami jednostek organizacyjnych.  

9. Zestawienie wszystkich delegacji służbowych Wójta i Zastępcy Wójta z podaniem terminu 

delegacji, celu, miejsca, środku transportu oraz kosztów w latach 2015 - 2018.  

10. Zestawienie z planów finansowych jednostek gminy kwot na wynagrodzenia, w tym 

zmiany w ciągu roku budżetowego w latach 2016 – 2018. Zestawienia wszystkich nagród, 

dodatków specjalnych i premii przyznawanych dla pracowników jednostek organizacyjnych 

gminy.  

11. Wskazanie udokumentowanych zasad jakie Wójt Gminy stosuje przy przekazywaniu, 

prawidłowym wykorzystaniu, zwrotu i rozliczaniu dotacji podmiotowych przekazywanych  

z budżetu gminy dla jednostek gminy w latach 2016 - 2018. Wnosimy o szczegółowe 

uzasadnienie kwestii kontroli prawidłowego wykorzystywania dotacji na wynagrodzenia. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne 

Spraw różnych nie było. 

 

Ad. 5 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, przewodniczący Marcin Wojcieszyński  

o godzinie 11.00 zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Marcin Wojcieszyński - Przewodniczący Komisji Doraźnej powołanej w celu 

zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy  

w okresie od 2015 do 2018 roku  

Data i podpisy członków komisji: 

1. Marcin Wojcieszyński         ........................................................................... 

2. Małgorzata Wójtowicz   .......................................................................... 

3. Łukasz Gryń    .......................................................................... 


