
PROTOKÓŁ NR 6/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska z dnia 07.06.2022 rok 

 

Data posiedzenia: 07.06.2022r. godz. 17.15 

Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury  w Gorzycach 

 

Program Posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

4. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w temacie podwyżek. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6.  Zamknięcie Posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 07.06.2022 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła  Posiedzenie Komisji 

Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz zaproszonych 

gości. 

Ad.2) 

 Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia, który został przyjęty przez 

aklamację. 

Ad.3)  

Przewodnicząca poinformowała, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad. 4)  

W tym punkcie Przewodnicząca Magdalena Sieńko odniosła się do pisma 

pracowników Urzędu Gminy, które dotyczyło prośby o podwyżki dla pracowników 

UG w kwocie 700 zł brutto. Po czym oddała głos pracownikom Urzędu Gminy. Nikt 

z pracowników ani obecnych na komisji radnych i gości nie zabrał w tym temacie 

głosu.  

W związku z powyższym przewodnicząca komisji na podstawie przygotowanego 

zestawienia wyliczeń możliwości finansowych od pani skarbnik gminy, przedstawiła 



że pula pieniędzy która może być przeznaczona na podwyżki dla wszystkich 

pracowników administracyjnych wynosi 500 tys.złotych  – na okres 6 mc- od dnia 

01.07.2022 do 31.12.2022. W zestawieniu były różne warianty przedstawione, 

jednakże z uwagi na  możliwości finansowe Gminy niemożliwa jest podwyżka w 

kwocie 700 zł brutto dla pracownika. 

Następnie obecni Radni komisji budżetu i ochrony środowiska jednogłośnie 

wydali pozytywną opinię dla podwyżek w wariancie 500 tys. złotych. Z 

otrzymanych od pani skarbnik  wyliczeń wynosi, że kwota podwyżki na jednego 

pracownika wyniesie około 350-400 zł brutto./mc 

Podwyżki będą przeznaczone dla pracowników administracyjnych  (bez obsługi) 

wszystkich jednostek tj: Urząd Gminy, Oświata (sekretarki i intendentki), GZOF, 

OPS, Świetlica, GCK, Bibiloteki , Basen,. 

Wysokości kwot podwyżek dla poszczególnych jednostek i podział na 

poszczególnych pracowników leży w gestii pracodawcy. 

 

Ad.6)  

Wolne wnioski i zapytania 

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 7)  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony 

Środowiska Magdalena Sieńko zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 07.06.2022 , 

dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 

Załączniki: 

- zał. nr 1- lista obecności radnych Komisji budżetu i ochrony środowiska 

 zał. nr 2- lista obecności –goście. 

 

 

 

                                                                                                                          

Protokolant 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony środowiska 

 
                                                                                                                        

Magdalena Sieńko 
 

 

 


