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BRMG.0012.85.2021/KSiB   
 

PROTOKÓŁ NR 42–11/2021 
 

Z czterdziestego drugiego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta 

Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 28 października 2021 

roku, a rozpoczęło się o godz. 8:45 w sali im. Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu 

w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 
 

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu, 

czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 

członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu. 
 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący 

obrady, otworzył 42 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i 

powiedział, że porządek obrad został we wtorek drogą elektroniczną wysłany do radnych 

- porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 

1. Opiniowanie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na realizację 

zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży z przeznaczeniem w kwocie 6 400 000 

zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników 

jednostek systemu pomocy społecznej. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Następnie wobec braku uwag do porządku obrad przewodniczący przeszedł do 

omawiania punkt 1. 

 

PUNKT – 1 
Opiniowanie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej 

utworzonej na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży z 

przeznaczeniem w kwocie 6 400 000 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych 

z regulacją wynagrodzeń pracowników jednostek systemu pomocy społecznej. 

(sprawa WBMiP-I-3021.127.2021.PP) 
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła wniosek.  

Powiedziała: Panie Przewodniczący, szanowni państwo, w związku z tym, że w gestii 

Komisji Strategii i Budżetu jest decyzja o zmianie przeznaczenia rezerwy stąd ten wniosek 

do państwa. Mówimy o zmianie przeznaczenia rezerwy, która w budżecie jest 

klasyfikowana jako rezerwa na zadania z zakresu edukacji i proponujemy, żeby z 

pozostałej do uruchomienia kwoty rezerwy, czyli z 22 582 000 zł 6 400 000 zł, to jest kwota 

maksymalna, przeznaczyć na regulację wynagrodzeń pracowników całego sektora polityki 
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społecznej, czyli wszystkie jednostki organizacyjne klasyfikowane jako polityka społeczna, 

czyli MOPR, Domy Dziecka, wszystkie Domy Pomocy Społecznej, Gdański Zespół Żłobków. 

Chcielibyśmy, aby wyregulować wynagrodzenia tych pracowników, ale wyregulować je z 

jednoczesną standaryzacją stanowisk, czyli z ujednoliceniem zestawu stanowisk i 

ujednoliceniem przede wszystkim wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w 

poszczególnych jednostkach. Ta kwota to jest równowartość regulacji za 4 ostatnie 

miesiące tego roku, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień.         

 

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie wniosku, a następnie 

otworzył dyskusję. 

Powiedział: nawiązując do poprzedniej Komisji, kiedy opiniowaliśmy podobny wniosek z 

rezerwy na ewentualne odszkodowania, które miasto miałoby wypłacić to rozumiem, że 

te kwoty, o których mówimy, ta wcześniejsza i ta zaspokajają generalnie, dla wszystkich 

jednostek i Urzędu Miasta, podwyżki na poziomie 10%, tak?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak, a nawet większe, ponieważ w pomocy społecznej wynagrodzenia w dosyć znaczny 

sposób odstają od wynagrodzeń w pozostałych jednostkach organizacyjnych, stąd też te 

6 400 000 zł to jest trochę więcej niż 10% średnio oczywiście, bo tak jak powiedziałam na 

poszczególnych stanowiskach ta regulacja będzie miała inną wartość z tego powodu, żeby 

właśnie doprowadzić do standaryzacji, więc w ekstremalnych przypadkach regulacja sięga 

20%.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Kiedy ostatnio były podwyżki realizowane?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

W 2018 roku.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Ale nie obejmowała wszystkich?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Obejmowały wszystkich, ale to był 2018 rok. Jedyne podwyżki, które były co roku to 

wynikające ze zmiany najniższego wynagrodzenia, czyli ci pracownicy, którzy mieli 

wynagrodzenie na najniższym poziomie z automatu mieli podwyższane. Teraz 

chcielibyśmy, żeby ponieważ dotychczas najniższe wynagrodzenie było taką składanką 

czyli wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki składały się na pełną kwotę, która była na 

poziomie najniższego wynagrodzenia, teraz chcielibyśmy, żeby najniższe wynagrodzenie 
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było po prostu najniższym wynagrodzeniem, a nagrody były za dodatkowe zadania i 

osiągniecia, żeby to jednak był faktyczny element motywacji pracowników.    

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Jak też pani Skarbnik wspominała na poprzedniej Komisji kwota, żeby utrzymać te 

podwyżki, które teraz przeznaczamy z rezerw są też zapisywane w budżecie na 2022 rok.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Ta, oczywiście. To był warunek czyli uruchomienie tegorocznych środków było 

uwarunkowane sprawdzeniem możliwości osiągniecia skutków w przyszłym roku, bo to 

co się dzisiaj wydarzy, co na co nas dzisiaj stać, w przyszłym roku nas musi być stać. Także 

najpierw liczyliśmy możliwości przyszłorocznego budżetu już na podstawie limitów i 

wartości jakie mamy policzone, a podane przez Ministerstwo Finansów, a dopiero w 

drugim kroku liczenie skutków, albo tego jak to będzie wyglądało, jakie będą 

konsekwencje tych podwyżek przyszłorocznych na ten rok. Dlatego to wszystko się dzieje 

w ostatnich dniach, na ostatnią chwilę. Słowo komentarza dlaczego z rezerwy? Dlatego, że 

uruchomienie rezerwy odbywa się zarządzeniem Prezydenta, a to jest bardzo dużo zmian 

związanych z klasyfikacją budżetową, z działami, z paragrafami. Myślę, że na sesji taka 

szczegółowość nie jest tak istotna. Myślę, że ważniejsza jest informacja o kwotach, a my 

zarządzeniami już tak operacyjnie te pieniądze podzielimy oczywiście zgodnie.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Planowany termin wypłacenia wyrównania?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Chcielibyśmy w listopadowych wynagrodzeniach to ująć, ale to oczywiście wymaga po 

pierwszy zabezpieczenia środków, a po drugie przygotowania listy płac i też wypłacenia. 

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

To chyba dobra informacja. Proszę pan radny Perucki, potem pani radna Strzelczyk.  

 

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji 

Mam pani Skarbnik takie pytanie dotyczące kwestii tych podwyżek, a mianowicie czy to 

jest dedykowane każdemu wydziałowi, jednostce organizacyjnej i wtedy dyrektor, 

kierownik będzie decydował?   

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

W Urzędzie to robi Wydział Kadr i Organizacji, a w pozostałych jednostkach decyzje takie 

indywidulane są w gestii dyrektora, on jest pracodawcą.  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna Strzelczy, potem radna Imianowska. Bardzo proszę.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Rezerwa celowa w tej chwili tak jak mamy napisane tutaj to jest utworzona na realizację 

zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży.   
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Ona była w wysokości 40 mln zł.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

I ona jeszcze zostanie w części czy już ją skonsumowaliśmy?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Mamy te 22 500 000 zł, po zmniejszeniu o 6 400 000 zł zostanie jeszcze jakieś 15 000 000 

zł mniej więcej i 11 000 000 zł chcielibyśmy uruchomić zgodnie z przeznaczeniem czyli na 

wynagrodzenia pracowników edukacji, ale tutaj mówimy o regulacji wynagrodzeń 

pracowników administracji i obsługi. To są też pracownicy, który w większości sytuacji 

mają najniższe wynagrodzenie i też mówimy o takiej regulacji, żeby jednak te 

wynagrodzenia najniższe były po prostu wynagrodzeniem zasadniczym. Tutaj po 

negocjacjach ze związkami zawodowymi regulacja obejmowałaby czas od kwietnia do 

końca roku.   
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie nie za bardzo rozumiem formę, dlaczego nie 

zgłaszacie państwo tego w formie autopoprawki Prezydenta. Zaczęła pani już o tym 

mówić, ale nie do końca rozumiem. Tak samo na ostatniej Komisji też inną rezerwę 

przeznaczoną na odszkodowania przeznaczaliśmy wcześniej, a teraz tą i w jaki sposób to 

potem będzie procedowane? Tylko zarządzeniem Prezydenta?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli my tego na sesji nie będziemy procedować?  
 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie.  
 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czyli wystarczy nasza opinia jako Komisji, żebyście państwo mogli rozporządzać. Ale 

potem to wejdzie jako poprawki do budżetu?  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Poprawki do budżetu będą w formie zarządzenia Prezydenta, czyli Pani Prezydent na 

podstawie zgody Komisji uruchamia rezerwę, rozdzielając ją w prawidłową klasyfikację 

budżetową, czyli działy, paragrafy, ale oczywiście kwota, którą uruchamiamy nie może 

przekroczyć tę, na którą dostaliśmy państwa zgodę i oczywiście nie może być 

uruchomiona na inny cel niż ten, na który państwo wyrazicie zgodę.    

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

I to będzie widoczne w listopadzie w poprawce budżetu?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie, w zarządzeniu Prezydenta, bo my zmieniać budżet możemy albo zarządzeniami 

Prezydenta w ramach upoważnienia albo uchwałą Rady Miasta. Co do zasady Rada Miasta, 

to czego państwo nie mogą scedować na Prezydenta to są przesunięcia między działami 

klasyfikacji budżetowej, bądź zmiana wydatków w przedsięwzięciach, które są ujęte w 

załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pozostałe zmiany w budżecie, czyli 

przesunięcia między rozdziałami, paragrafami zgodnie z udzielonym upoważnieniem 

przez Radę Miasta taką kompetencję ma Prezydent i takie zmiany dokonuje.   

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Czy jeszcze jakaś Komisja to opiniuje?     

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie.    

 

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji 

Dobrze, dziękuję.   

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna Imianowska. Bardzo proszę.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czyli rozumiem tak, że tymi podwyżkami dla edukacji są objęci pracownicy 

administracyjni, nauczyciele i również dyrektorzy szkół?   

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Nie. Administracja i obsługa, czyli intendentki, panie woźne.   

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czyli bez nauczycieli?  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Bez nauczycieli. Jeżeli chodzi o podwyżki dla nauczycieli to jest kompetencja Ministerstwa 

Edukacji i to stamtąd przychodzą wytyczne.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

I wyrównanie nastąpi od kwietnia tego roku?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Pani mówi o regulacji, a podwyżka? To są podwyżki?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

To jest podwyższenie wynagrodzenia, ale uważam, że to jest regulacja. Nie posługujemy 

się wartością inflacji procentową, czyli to nie jest taka regularna podwyżka, że co roku 

każdemu się należy inflacyjna podwyżka, tylko to jest regulacja, czyli analiza wynagrodzeń 

i przyjmujemy maksymalne limity, o które udzielamy takich regulacji. Podwyżka może być 

utożsamiana z tym, że każdy pracownik będzie oczekiwał dokładnie takiego samego 

procenta podwyżki wynagrodzenia, a są różne sytuacje, nastąpiły spłaszczenia poprzez to, 

że od 3 lat podwyższane jest najniższe wynagrodzenie, a pozostałe wynagrodzenia 

pracowników nie były regulowane, czy podwyższane, stąd ta regulacja, czyli utrzymanie z 

jednej strony podwyższenia, a z drugiej strony zapobieganie spłaszczenia wynagrodzeń, 

utrzymaniu odpowiednich czy minimalnych czy maksymalnych wynagrodzeń na 

poszczególnych stanowiskach pracy.   

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Ale co do zasady wszyscy dostaną więcej?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak. Ale nie wszyscy o tyle samo więcej. Wyrównanie dla oświaty od kwietnia, dla 

pozostałych pracowników od września. Czyli to, o czym mówimy te 6 400 000 zł to jest od 

września, a to, o czym wcześniej była mowa czy będą jeszcze jakieś uruchamiane środki z 

rezerwy, która pozostanie to będą uruchamiane dla pracowników administracji i obsługi, 

ale dla nich regulacja obejmuje dłuższy horyzont czasowy tego roku czyli od kwietnia. To 

jest efekt negocjacji i uzgodnień ze związkami zawodowymi.    

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Mówimy o pracownikach administracji, ale czy również mówimy o takich pracownikach 

obsługi tego typu jak woźne, kucharki?  
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Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Tak.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Intendentki, sekretarki.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pani radna Wasilewska bardzo proszę.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Pani Skarbnik dobre posunięcie, tylko chciałam zapytań np. kto będzie decydował, że np. 

dany dział czy wydział dostaje tyle, czy tyle? Nie, że mnie to interesuje personalnie, ale jako 

wolontariusz DPS-u na Polankach po prostu bolałam od kilku lat, że panie, które obsługują 

bezpośrednio chorych, niejedna przypłaciła w czasie covidu zdrowiem i to bardzo 

poważnie, tam jest wyjątkowa praca i ja nie mam nic przeciwko pani recepcjonistce w 

szkole, bo oczywiście też powinna dużo zarabiać, ale jednak czy w jakiś sposób te osoby 

zostaną w tym pułapie między 10% a 20% gdzieś umieszczone raczej wyżej?    

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Raczej wyżej. Tak jak powiedziałam pracownicy polityki społecznej mają inny wskaźnik niż 

pozostałe jednostki. Dla pozostałych jednostek i wydziałów i Urzędu to jest 10% średnio, 

polityka społeczna zbliżamy się raczej do 20%, ale bardzo podkreślam, że to jest regulacja 

ze standaryzacją, czyli po pierwsze ujednolicamy typy stanowisk w podobnych 

jednostkach i te same typy stanowisk będą miały podobny poziom wynagrodzenia, czyli 

jeśli jest opiekunka to w każdym Domu Pomocy Społecznej opiekunka jest na takim 

samym poziomie.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Nie chodzi o taką równość.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Równość też jest ważna, bo nie zrównujemy wynagrodzeń recepcjonistki i opiekunki tylko 

wszystkie opiekunki do opiekunek. Filozofia jest taka, żeby  ujednolicać stanowiska według 

zadań, odpowiedzialności, rodzaju pracy i czy opiekunka będzie na Polankach czy 

opiekunka będzie na Oruni obie będą miały podobne wynagrodzenia. Dzisiaj może być 

inaczej. To też dyrektorzy decydują o rodzaju stanowisk i wynagrodzeniach. W tej chwili 

chcielibyśmy trochę odgórnie…  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

W danym DPS-ie dany dyrektor?  
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Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Dyrektor jednostki organizacyjnej jest jednocześnie pracodawcą.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

To dotyczy opiekunek, które są zatrudnione na umowę o pracę czy również formy 

zatrudniania opiekunek na zlecenie?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

To nie są wtedy pracownicy jednostki. O regulacji wynagrodzeń mówimy dla pracowników, 

zlecenia są formą prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Umowa zlecenie jest do negocjacji.  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Jest regulowana inną ustawą.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

One mają żenująco mało.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dlatego pracują w kilku miejscach np. ze względu na to, że nie są zatrudnione na stałe.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Albo nie na cały etat, tylko na część etatu i różne części etatu w różnych miejscach.  

 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Tak i na umowę zlecenie, więc dlatego to też tak wygląda.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Ale to nie jest brak etatów tylko po prostu wola, myślę.  

 

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji   

Pewnie kwestia organizacji też.  

 

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji 

Bardziej im się opłaca w kilku miejscach zebrać jakąś pulę niż zatrudnić się i związać. 

Bardzo dobra rzecz, ale nie szło przeznaczyć trochę więcej?  

 

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 

Tak, dlatego to jest taka kwota, a nie dwa razy mniejsza.  
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Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod 

głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego wniosku. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku 

przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała 

zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu 

edukacji szkolnej dzieci i młodzieży z przeznaczeniem w kwocie 6 400 000 zł na pokrycie 

wydatków bieżących związanych z regulacją wynagrodzeń pracowników jednostek 

systemu pomocy społecznej. (Opinia nr 42-11/306-94/2021).  

 
 

 

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji. 

Koniec -  godz. 9:10 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Strategii i Budżetu RMG 

/-/  Krystian Kłos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół sporządziła: 

Joanna Świeczkowska 

 


