
PROTOKÓŁ NR 3/2015 

KOMISJI O ŚWIATY 

Gdynia,12 stycznia 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na sesję RM. 

2. Przyjęcie protokołów nr 1 i  2. 

 

 

Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad rady. 

 

Projekty uchwał występujące pod numerami 4.3., 4.4 i 4.5., dot. nadania medali im. E. 

Kwiatkowskiego, zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za 

 

4.1.- uchwalenie budŜetu miasta Gdyni na rok 2015: 

Główne załoŜenia całości projektowanego budŜetu oraz charakterystyki działu 801 – oświata i 

wychowanie, omówił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.  

 

Do kwestii remontu SP Nr 40 odniósł się Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz: 

- Remont sali gimnastycznej SP Nr 40, przy ul. Rozewskiej – wydział budynków oszacował 

koszt inwestycji na poziomie 175 tys. zł. Gmina jest w stanie przeznaczyć na ten cel 30 tys. 

zł. Pozostałą część kwoty trzeba będzie poŜyczyć z innych części budŜetu. Istotne jest, aby 

remont zaczął być realizowany w trybie pilnym. 

 

Skarbnik K. Szałucki zaznaczył, Ŝe wydatek,  o którym mówił Wiceprezydent, nie sprawi 

zawieszenia planowanych remontów w innych szkołach.  

 

Przewodnicząca E. Krym nawiązała do kwestii remontu łazienki przy sali gimnastycznej w 

SP Nr 40 pytając, czy zaplanowany wcześniej wydatek na ten cel, w wysokości 30 tys. zł., 

moŜe być utrzymany. Remont jest niezbędny, poniewaŜ sala jest wykorzystywana do godzin 

wieczornych, a dysponuje tylko jedną łazienką, która obecnie nie posiada wentylacji.  

 



Wiceprezydent B. Bartoszewicz zadeklarował podjęcie starań w celu znalezienia pieniędzy w 

ciągu roku  na remont łazienki  

 

Radna E.. Krym prosiła o jak najszybsze rozwiązanie problemu braku wentylacji w łazience. - 

Jest to kwestia wyasygnowania na ten cel 6. tysięcy zł. – informowała radna.  

 

Odnosząc się ogólnie do projektu budŜetu dla działu 801 Wiceprezydent B. Bartoszewicz 

podkreślił, Ŝe na jego kształt zasadniczy wpływ wywarła Wiceprezydent E. Łowkiel. 

Zadaniem Wiceprezydenta będzie realizacja budŜetu i reagowanie na bieŜące problemy, 

związane np. z potrzebą przenoszenia środków.  

Wiceprezydent omówił kwestię realizacji zadań własnych gminy w oświacie.  

Pan Bartoszewicz odniósł się do kilku waŜniejszych problemów wymagających pilnego 

rozwiązania, m.in. do problemu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. 

Wiceprezydent zapowiedział bieŜące informowanie członków komisji o podejmowanych 

decyzjach.  

 

Na pytanie radnej E. Krym, od kiedy regulacja wynagrodzeń pracowników administracji 

będzie moŜliwa, odpowiedział Skarbnik K. Szałucki stwierdzając, Ŝe regulację moŜna 

przeprowadzić natychmiast pod warunkiem, Ŝe nie będą to systemowe podwyŜki. Problem 

stanowi 4. kwartał, w czasie którego następuje rozliczenie nadgodzin. Czasami wiąŜe się z 

tym konieczność wyasygnowania 4 mln. zł., a czasami nawet 20 mln. zł.  

 

Przedstawicielki związków zawodowych pracowników edukacji, biorące udział w 

posiedzeniu, podkreślały, Ŝe płace pracowników administracji nie osiągają nawet poziomu 

najniŜszego wynagrodzenia.  

 

Z powyŜszym stwierdzeniem nie zgodził się Skarbnik twierdząc, Ŝe poziom najniŜszego 

wynagrodzenia jest osiągany na skutek sposobu zarządzania przez gminę. Osiąga się go 

poprzez premie. Problemem jest takie zreformowanie systemu, aby minimalne wynagrodzenie 

zasadnicze było zagwarantowane, a jednocześnie aby budŜet nie był na skutek regulacji 

zagroŜony.  

 



Wiceprezydent B. Bartoszewicz zobowiązał się wrócić do dyskusji nt. wynagrodzeń dla 

pracowników administracji. – Na dzisiaj nie jestem jeszcze w stanie rekomendować jakiegoś 

konkretnego rozwiązania – stwierdził p. Bartoszewicz.  

 

W związku ze stwierdzeniem jednej z przedstawicielek związków, Ŝe poziom najniŜszej płacy 

zasadniczej musi być osiągany, Skarbnik K. Szałucki zaprotestował informując, Ŝe nigdzie 

nie jest napisane, Ŝe najniŜszy poziom dotyczy wynagrodzenia zasadniczego.  

 

Radny J. Kłodziński wnioskował o podjęcie prac nad stworzeniem systemu premiowania dla 

wszystkich pracowników. – Obecny system jest niesprawiedliwy, nie stanowi motywacji dla 

pracowników. 

 

Odnosząc się do pytania radnego Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego o rozwiązania, jakie 

zostaną przyjęte w Gdyni wobec przedszkoli i jak przełoŜą się one na budŜet, Wiceprezydent 

stwierdził, Ŝe po uzyskaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie, m. in. przeanalizowaniu 

problemu z wydziałem oświaty,  niezwłocznie przekaŜe stosowne informacje członkom 

komisji.  

 

Przewodnicząca E. Krym zaproponowała poświęcenie problemowi przedszkoli osobnego 

posiedzenia.  

 

Projekt budŜetu na 2015 rok zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 4 gł. za 

 

4.2.- Wieloletnia Prognoza Finansowa …: 

Projekt przedstawił Skarbnik K. Szałucki informując takŜe o pozytywnej opinii RIO i 

zapowiadając, Ŝe jedna z uwag regionalnej izby będzie przedmiotem poprawki.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

 

Ad 2.  

Radny Z. Zmuda-Trzebiatowski wniósł o zaznaczenie w protokole nr 1, Ŝe pierwsze 

posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Prezydium. Obradom przewodniczył  

Przewodniczący Prezydium do czasu ukonstytuowania się komisji.  



Radny Z. Zmuda-Trzebiatowski odniósł się teŜ do protokołu nr 2 prostując, Ŝe w przypadku 

projektu dot. stypendiów nie „zapewnił”, ale „wyraził nadzieję”.  

 

PowyŜsze poprawki przyjęto jednogłośnie: 4 gł. za 

 

Protokoły nr 1 i 2, z uwzględnieniem przyjętych poprawek, przyjęto jednogłośnie: 4 gł. 

za 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Oświaty 

Ewa Krym 


