
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
 

w dniu 18 grudnia 2014 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji budżetowej Krzysztof Sałek, który powi-
tał wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Opinia komisji w sprawach: 

1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
2) uchwały w sprawie ustalenia dla radnych diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji / 10 „za”/. 
 
Ad. 3. 
1)   Przewodniczący Krzysztof Sałek przedstawił sprawę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia 
burmistrza miasta i gminy Wiesława Ordona. Poinformował, że z mocy ustawy, do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza, które ustalane jest w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Poin-
formował, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagra-
dzania pracowników samorządowych, burmistrz może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze  
w przedziale kwotowym 4500 – 6000 i dodatek funkcyjny – maksymalny w kwocie 2100 zł. 
Dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 
40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Kolejnym składnikiem jest 
dodatek za wieloletnią pracę wynikający z ogólnego stażu pracy – w przypadku Burmistrza 
wynosi on 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
Dodał, że dotychczasowe miesięczne wynagrodzenie burmistrza od 2010 roku wynosiło łącz-
nie 9.880,- brutto i nie było zmieniane od tego czasu. 
Następnie przewodniczący postawił wniosek, aby miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wy-
nosiło 5.800,- zł. co łącznie miesięcznie wyniesie brutto 11.300,-zł. 
Następnie każdy radny ustosunkował się  do wniosku przewodniczącego. 
Radna Marzena Chmielowiec wniosła, aby miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 
6.000,-zł. W głosowaniu przy 5 głosach „za” i 5 „przeciwnych” wniosek nie uzyskał wyma-
ganej większości, w związku z czym nie został przyjęty przez komisję. 
Następnie stosunkiem głosów 9 „za” i 1 „wstrzymującym się” komisją przyjęła wniosek 
Krzysztofa Sałka, zgodnie z którym propozycja miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
stanowi kwotę 5.800,- zł. Przewodniczący dodał, że ta propozycja zostanie przedstawiona 
Radzie Miejskiej w drodze projektu uchwały.  
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2)   Przewodniczący Krzysztof Sałek  udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, która przedstawiła 
dotychczas obowiązujące zasady w kwestii diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służ-
bowych w formie miesięcznych ryczałtów.  
W trakcie dyskusji radni rozważali obowiązujące regulacje w tym zakresie. Następnie radni 
zgłosili następujące wnioski : 
Jan Flis zaproponował skreślenie ust. 4 w § 1 obowiązującej Uchwały Nr II/5/06 Rady Miej-
skiej w Nowej Dębie z dnia 6 grudnia 2006 r. o brzmieniu: „Przewodniczący rady w uzgod-
nieniu z burmistrzem proponuje radzie miesiąc, w którym nastąpi przerwa w pracach rady i 
jej komisji. Miesięczny ryczałt wtedy nie przysługuje”. Uzasadniając wniosek powiedział, że 
radni nie mają wakacji i przez cały rok wypełniają mandat radnego, w związku z czym zapis 
ten uważa za bezzasadny. 
Marzena Chmielowiec zaproponowała, aby stawka miesięcznego ryczałtu dla radnych będą-
cych członkami trzech komisji wynosiła  750,- zł. w miejsce dotychczasowej 625,05 zł. 
Marian Tomczyk zaproponował zmianę wysokości stawki dla przewodniczących komisji sta-
łych z 687,55 na 800,- zł. 
Przewodniczący rozpoczął głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami. 
Wniosek Jana Flisa przy 7 głosach „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” został przyjęty 
przez komisję. 
Wniosek Marzeny Chmielowiec stosunkiem głosów 1 „za”, 3 „przeciw” i 6 „wstrzymujących 
się” nie został przyjęty. 
Wniosek Mariana Tomczyka przy 1 głosie „za”, 1 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” nie 
został przyjęty przez komisję. 
 
Przewodniczący Krzysztof Sałek zapowiedział, że komisja zbierze się przed sesją 30 grudnia 
2014 celem zaopiniowania projektów uchwał RM w sprawach ustalenia wynagrodzenia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla radnych 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w formie miesięcznych ryczałtów. 
 
Ad. 4. 
Wolnych wniosków nie było. 
 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                       Krzysztof Sałek 
  
 
        
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 


