
Protokół  Nr IV/14

Z  posiedzenia  Komisji BudŜetu  i   Finansów   Rady   Miejskiej  w Bobowej 

odbytego w dniu  29 grudnia 2014r.  w  sali obrad

 Urzędu  Miejskiego w Bobowej. 

 

Komisję rozpoczęto o  godzinie  09,30  a  zakończono  o   godzinie  10.30.

                                                      W posiedzeniu udział wzięło 7 członków 

Komisji BudŜetu i Finansów,  Przewodniczący Rady 

    Miejskiej, Burmistrz Bobowej, Skarbnik Gminy oraz 

radni i zaproszeni  goście  wg  listy   obecności.         

                                                

Komisji przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów  radny  Pan  Tomasz 

Tarasek.

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu  i  Finansów  radny  Pan  Tomasz  Tarasek  po  powitaniu 

wszystkich  obecnych  odczytał  proponowany  porządek  obrad,  poddając  go  pod   głosowanie, 

w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia :

1. Opiniowanie uchwał w sprawach:

a)  korekty  do  projektu  Uchwały  BudŜetowej  Gminy  Bobowa  oraz  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Gminy Bobowa na 2015rok,

b) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej,

c) nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Bobowa mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa,

d)  kontynuacji  przez  Gminę  Bobowa  realizacji  projektu:  „Decyduję  o  sobie-  myślę  o  swojej 

przyszłości.  Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  mieszkańców  Gminy  Bobowa”  w  2015  roku 

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII,  Poddziałanie  7.1.1-  Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

e) wyboru przedstawiciela Gminy Bobowa na Przedstawiciela - Członka Zgromadzenia Związku 

Gmin Ziemi Gorlickiej,

f) zmian w budŜecie Gminy Bobowa na rok 2014,

g) zmian w uchwale Nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

2. Wolne wnioski.
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Ad. 1  a)  Skarbnik Gminy Pani Danuta śarnowska przedstawiła korektę do projektu Uchwały 

BudŜetowej Gminy Bobowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa na 2015 rok 

wyjaśniając konieczność jej wprowadzenia.  

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów poddał  pod  głosowanie  wprowadzenie  w/w 

korekty, w wyniku którego korekta została przyjęta przez wszystkich członków Komisji.

b)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Pan  Stanisław  Tabiś  zauwaŜył,  Ŝe  radni  otrzymali 

w materiałach na sesje projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia  Burmistrza. ZłoŜył propozycję, 

aby wynagrodzenie  Pana  Burmistrza  zostało  podniesione  o  ok.  300,00zł.  Propozycje  uzasadnił 

ogromem  wykonywanych  przez  Pana  Burmistrza  zadań  oraz  inwestycji.  ZauwaŜył,  Ŝe  budŜet 

i finanse Gminy są w dobrym stanie, dzięki wielkiemu zaangaŜowaniu Burmistrza, któremu udaje 

się pozyskiwać ogromne środki z zewnątrz. Podkreślił, Ŝe jest to Jego propozycja, którą przedkłada 

do rozwaŜenia Komisji. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  poparł  wniosek  Przewodniczego  Rady. 

UwaŜa,  Ŝe  Burmistrz  jest  dobrym  gospodarzem  i  przemawiają  za  tym  równieŜ  wykonane 

inwestycje. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Pan  Stanisław  Tabiś  poinformował  o  wysokości 

obecnego  wynagrodzenia  Burmistrza  i  wysokości  wynagrodzenia  po  wprowadzeniu  podwyŜki. 

Poinformował równieŜ o stawkach wynagrodzeń Wójtów i Burmistrzów sąsiednich Gmin. 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów poprosił o uwagi dotyczące projektu uchwały. 

Burmistrz  podziękował  za  tę  inicjatywę,  gdyŜ  świadczy  to  o  tym,  Ŝe  Jego  praca  jest  dobrze 

postrzegana. Zwrócił się jednak z prośbą, aby wynagrodzenie pozostawić na tym samym poziomie. 

Radna Pani  Baran Barbara  poparła  wypowiedź  Przewodniczącego  Rady  i  uwaŜa,  Ŝe  naleŜy 

dokonać zmiany.  

Radny Pan Wiesław Janota poparł propozycje Pana Przewodniczącego. Podkreślił, Ŝe Burmistrz 

nie ma zastępcy i cały ogrom pracy wykonuje sam, często po godzinach. Jest za podwyŜką. 

Przewodniczący Komisji  BudŜetu i Finansów zauwaŜył, Ŝe będzie to oznaką tego, Ŝe doceniamy 

to co się dzieje w Gminie. 

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał, czy podwyŜka dotyczy wynagrodzenia zasadniczego. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Pan  Stanisław  Tabiś poinformował,  Ŝe  podwyŜka 

w sumie wyniosłaby ok. 300 zł. 

Radny Pan Paweł Popardowski poprosił o konkretne przedstawienie wysokości poszczególnych 

składników wynagrodzenia. Przypomniał, Ŝe było juŜ mówione o tym, Ŝe Burmistrz pracuje bez 

zastępcy  i  naleŜy  to  rozwaŜyć.  Jest  za  przychyleniem  się  do  prośby  Burmistrza.  Proponuje 
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pozostawić wynagrodzenie na obecnym poziomie i rozwaŜyć tą moŜliwość w przyszłości, gdy nie 

będzie moŜliwości zatrudnienia zastępcy Burmistrza. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  uwaŜa,  Ŝe  teraz  jest  najlepszy  moment 

na podejmowanie takich decyzji. Podtrzymuje zmianę w projekcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś  zaproponował udanie się do Pani 

Kadrowej, która dokona symulacji poszczególnych składników wynagrodzenia po wprowadzeniu 

podwyŜki. 

Radny  Pan  Paweł  Popardowski  poparł  tę  propozycję,  aby  wysokości  te  były  dokładnie 

przedstawione. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu i  Finansów równieŜ poparł  tę  propozycję.  Zaproponował 

przejście do kolejnego projektu uchwały, a wrócenie do obecnej dyskusji po dokonaniu obliczeń. 

c)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

nieodpłatnego  przejęcia  przez  Gminę Bobowa mienia  wchodzącego  w skład  Zasobu  Własności 

Rolnej Skarbu Państwa.

Burmistrz  wyjaśnił,  Ŝe uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia przez Gminę mienia Agencji. 

W przyszłości  planuje przejęcie  kolejnych  terenów pod drogi,  aby utworzyć  strefę  aktywności 

gospodarczej.  

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Następnie zaproponował wrócenie do punktu b) w sprawie projekt uchwały w sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia  Burmistrza Bobowej  poniewaŜ radni  otrzymali  projekt  uchwały z  naniesionymi 

zmianami, które odczytał.  

Radny Pan Marek Podobiński  zauwaŜył,  Ŝe ta podwyŜka naleŜy się Burmistrzowi,  ale  chcąc 

uszanować wypowiedź Burmistrza będzie głosować zgodnie z jego wypowiedzią. 

Radna Pani  Teresa  Magiera zauwaŜyła,  Ŝe  powinni  głosować  za  podwyŜką,  gdyŜ  Burmistrz 

nie ma zastępcy i  pracuje po godzinach, a Jego wypowiedź podyktowana była skromnością. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów podtrzymuje  swoje  stanowisko  w  sprawie. 

Podkreślił, Ŝe chodzi tu o docenienie podjętych działań. Będzie głosował za podjęciem uchwały. 

Radny Pan Paweł Popardowski zaproponował, aby nie uŜywać argumentu, Ŝe aprobata projektu 

uchwały będzie oznaką aprobacji działalności Burmistrza. UwaŜa, Ŝe ich postawa świadczy o tym, 

Ŝe aprobują te działania w całości i prosi, aby nie uŜywać takiego argumentu. KaŜdy moŜe mieć 

inne zdanie. UwaŜa, Ŝe Burmistrz patrzy na to w racjonalny sposób i Ŝyczy Mu jak najlepiej. 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów podtrzymuje swoje stanowisko i wypowiedziane 

argumenty. Podkreślił, Ŝe szanuje argumenty innych i prosi, aby szanować Jego. 

Burmistrz  w związku z uwagami dotyczącymi projektu uchwały oraz wnioskiem o jego zmianę, 

za który bardzo dziękuje, bo świadczy on o docenianiu Jego pracy, poprosił, aby w sprawie tej nie 
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było  kontrowersji.  Podkreślił,  Ŝe  szanuje  i  bardzo  dziękuje  za  propozycje  podwyŜki,  ale  prosi 

o pozostawienie wynagrodzenia bez zmian. Następnie opuścił sale obrad na czas rozpatrywania 

tego projektu uchwały i głosowania. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś nadmienił o stawkach wynagrodzeń 

Burmistrzów w innych Gminach. 

Radny  Pan  Paweł  Popardowski uwaŜa,  Ŝe  niedopuszczalne  jest  to,  Ŝe  dyskutowali  nad  tym 

w obecności Burmistrza, który ma prawo czuć niesmak. UwaŜa, Ŝe zmiana ta moŜe zrobić krzywdę 

Burmistrzowi,  gdyŜ  spowoduje  negatywny  odbiór  w  społeczeństwie.  Podkreślił,  Ŝe  zasługi 

Burmistrza są nieodzowne, ale nie naleŜy wprowadzać kontrowersji.

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  zauwaŜył,  Ŝe  jest  to  temat  otwarty  i  naleŜy 

dyskutować na ten temat  otwarcie  w obecności  Burmistrza.  KaŜdy ma swoje argumenty,  które 

moŜe  przedstawić.  Podtrzymał  swoje  stanowisko  i  uwaŜa,  Ŝe  projekt  naleŜy  przyjąć 

i zaakceptować. Radny moŜe uwaŜać inaczej i ma do tego prawo. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś podkreślił, Ŝe jest to jawna sprawa 

i  naleŜy o tym rozmawiać  właśnie na Komisji,  gdzie kaŜdy moŜe wypowiedzieć swoje zdanie. 

Podkreślił, Ŝe nie chodzi tu o pieniądze, ale o gest i uznanie.

Radny Pan Paweł Popardowski uwaŜa, Ŝe jako Rada powinni znaleźć pieniądze na zatrudnienie 

zastępcy, bo ta pomoc będzie konkretna. ZauwaŜył, Ŝe Burmistrz nie moŜe pracować ponad czas 

pracy. UwaŜa, Ŝe Burmistrz nie potrzebuje podwyŜki, a jedynie osoby, która mu pomoŜe. 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów podkreślił, Ŝe nie chodzi tu o pieniądze, a jedynie 

o  pewien  symbol.  Następnie  poddał  pod  głosowanie  zmieniony  projekt  uchwały.  W  wyniku 

głosowania  „za” było   5  radnych,  2 radnych  było  „przeciw”,  nikt  nie  wstrzymał  się  od głosu, 

w związku z czym projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

d)   Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

kontynuacji  przez  Gminę  Bobowa  realizacji  projektu:  „Decyduję  o  sobie-  myślę  o  swojej 

przyszłości.  Aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  mieszkańców  Gminy  Bobowa”  w  2015  roku 

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII,  Poddziałanie  7.1.1-  Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś poinformował, Ŝe projekt uchwały 

ma na celu kontynuacje projektu, ze względu na niewykorzystane środki. Dzięki projektowi osoby 

mogą się szkolić i zdobywają pracę. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

e)  Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 

wyboru  przedstawiciela  Gminy  Bobowa  na  Przedstawiciela  -  Członka  Zgromadzenia  Związku 

Gmin Ziemi Gorlickiej.   
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Burmistrz  poinformował,  Ŝe  w  poprzedniej  kadencji  Członkiem  Zgromadzenia  był  Stanisław 

Siedlarz. Proponuje osobę Przewodniczącego Rady, gdyŜ jest to osoba zaangaŜowana w działania 

samorządu i posiadająca odpowiednie predyspozycje i wiedzę. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów  poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

f) Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian 

w budŜecie Gminy Bobowa na rok 2014.

Skarbnik Gminy Pani Danuta śarnowska wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały ma na celu dokonanie 

korekt w dochodach i wydatkach w związku z kończącym się rokiem. Przedstawiła najwaŜniejsze 

zmiany  w  projekcie.  Projekt  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Bobowa  równieŜ  wprowadza  zmiany  związane  z  kończącym  się  rokiem  i  porządkuje  sprawy 

finansowe. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów  poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

g) Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów przedstawił projekt uchwały w sprawie  zmian 

w uchwale Nr XL/298/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa. Następnie poddał pod głosowanie projekt w/w 

uchwały, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Ad. 2  Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś przedstawił pismo od Beskid 

Zielony Lokalna Organizacja Turystyczna. 

PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany  Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów podziękował wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie Komisji.    

               Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji   

   

        Karolina Chmura -Urbaś                                                        Tomasz Tarasek
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