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Awantura na sesji. Nauczyciele nie dostaną wypłat?
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Niezwykle burzliwy przebieg miały wtorkowe obrady sesji Rady Miasta w Jaworznie. W miejskiej kasie
brakuje pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. I to już na te w listopadzie. Prezydent chciał, by przenieść
je z kasy MPWiK. Nie zgodzili się na to radni Platformy Obywatelskiej, Skutecznie dla Jaworzna i
Wspólnie dla Jaworzna.
O tym, że pod koniec roku zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników oświaty wiedziano od
dawna - informuje Urząd Miejski. "Z decyzją o przesunięciu środków wstrzymywano się jednak do
ostatniej chwili licząc, że do kasy miasta wpłyną wszystkie rządowe pieniądze przewidziane na ten cel.
Tak się jednak nie stało. Aby zapewnić wypłatę wynagrodzeń prezydent przygotował uchwałę, która
zakładała przesunięcie środków z innych kategorii wydatków właśnie na oświatę" - pisze jaworzno.pl.
Miały pochodzić z funduszy zarezerwowanych dla MPWiK. Przeciwwskazań do tego "transferu" nie widział
prezes miejskiej spółki. Widzieli je jednak radni opozycji. Zablokowali uchwałę, nie proponując projektu
uchwały, skąd wziąć i gdzie znaleźć brakujące pieniądze. Skutek? Jak informuje UM od 1 listopada
zabraknie pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Polityka, którą do tej pory znaliśmy głównie z tv
wkroczyła do naszego miasta. Dla działań PO, WdJ i SdJ trudno znaleźć na razie racjonalne
wytłumaczenie. Przesunięcie pieniędzy z MPWiK - jak informował prezydent - nie pociągało za sobą
konsekwencji, w postaci zagrożenia unijnych projektów prowadzonych przez spółkę, ani nie niosło za
sobą żadnej podwyżki cen wody. Wielogodzinna przepychanka słowna zakończyła się niczym. Zszokowani
takim obrotem sprawy byli sami nauczyciele, którzy pojawili się na sesji. Ich wypowiedzi można znaleźć
na stronie jaworzno.pl .Przewodniczący Rady Miasta zapowiedział zwołanie na czwartek nadzwyczajnej
sesji Rady. Czy wówczas radni PO, WdJ i SdJ w końcu zaproponują swój konkretny pomysł na znalezienie
pieniędzy? Na razie go nie ma. A przynajmniej go nie poznaliśmy. Przeciwko proponowanej przez
prezydenta uchwale, która miała rozwiązać problem zagłosowali: Paweł Bańkowski, Grzegorz Piętak,
Krzysztof Dzierwa, Grzegorz Przybyłka, Jerzy Małocha, Mariusz Burczy, Janusz Ciołczyk, Renata
Chmielewska, Tadeusz Fudała, Marian Tarabuła, Teresa Smolaczyk, Paweł Kaczmarczyk, Danuta MilnerBrzóska, Wacław Chudzikiewicz. Za byli: Jerzy Nieużyła, Kinga Jędrzejek, Dariusz Chrapek, Ewa Zuber,
Jolanta Smoliło-Żabińska, Wiesław Więckowski, Anna Lichota.Czytaj o sprawie również w innych
mediach:Wiadomości24.pl: Radni PO i lewicy zagłosowali. Efekt? Nauczyciele bez pensji
Jaworzno.naszemiasto.pl: RM Jaworzno. Nauczyciele nie dostaną pensji?Mojejaworzno.pl: Troska o dobro
mieszkańców, czy bezlitosna polityka? Jaworznicccy nauczyciele nie otrzymają pensji? Jaworzno.pl:
Decyzja PO i lewicy: nauczyciele bez pensji Kto według Ciebie ponosi winę za zamieszanie wokół wypłat
dla nauczycieli?
Weź udział w sondzie po lewej stronie!
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