
Protokół Nr 22/2013                      
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 20 lutego 2013 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Przewodniczący Komisji  –Edward Kucharczyk,  który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie  Komisji  przyjęli  proponowany  porządek  posiedzenia  -  głosowało  
11 Radnych

Ad. 2 
Protokół Nr 21/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 10 Radnych.

Ad.3
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2013,

2) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

Skarbnik GiM poinformował, że gmina jest na etapie opracowania specyfikacji  na 
przetarg  związany  z  zagospodarowaniem odpadami.  Zadanie  będzie  realizowane 
przez 2,5 roku. W związku z tym, że do dnia podpisania umowy gmina jest zobowią-
zana zabezpieczyć środki a na dzień ofert przekazać oferentom kwoty, które będzie-
my przeznaczać w budżecie na to zadanie. Jeżeli chodzi o budżet tegoroczny, to za-
bezpieczone jest  na razie  2  600 000 zł,  jeżeli  chodzi  o  lata  przyszłe,  to  jest  to  
4 300 000 zł.

Radny Stanisław Breza zapytał, w jaki sposób zostało to wyliczone. Czy tych pie-
niędzy wystarczy. 

Skarbnik GiM poinformował, że wyliczała to komórka merytoryczna, tj. są stałe opła-
ty i szacunkowa ilość mieszkańców: 12 zł x 40 000 mieszkańców = 480 000 zł 
480 000 zł x 6 m-cy = 2 880 000 zł
Wyjaśnił, że radni zostaną poinformowani, jakie będzie rozstrzygnięcie.
Stwierdził, że podejrzewa, że niektóre zmiany wprowadzone do ustawy mogą pod-
wyższyć  koszty  funkcjonowania  systemu,  ale  zobaczy  się  jak  to  będzie  
w praktyce. Ustawodawca ustanowił, że gminy będą same egzekutorami. Uważa, że 
jest to błędem, szczególnie w małych jednostkach.
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Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał – głosowało 10 
Radnych.

Ad.4
Radny Stanisław Breza zapytał, w jakich przypadkach Burmistrz może odstąpić od 
postanowień  Regulaminu  w  sprawie  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Czy  
w przypadku wykonania instalacji również. 

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner stwierdził, że na pewno nie będzie to doty-
czyło wykonawstwa, ponieważ, jeżeli mieszkaniec sam wykonałby instalacje, tym sa-
mym traci na nią gwarancję.

Radny Stanisław Breza poprosił o wyjaśnienie tej kwestii przez Naczelnik Wydziału 
Ekologii i Zdrowia.

Radny Arkadiusz Adamczyk poinformował, że Komisja OKiS na posiedzeniu podję-
ła wniosek, a mianowicie chodzi o to, aby w budżecie na rok 2013 przyjęto kwotę 600 
000 zł na realizację budowy Przedszkola w Bełku. Problem jest taki, że nie można 
rozpocząć procedury, póki w prognozie na kolejne lata nie znajdą się kwoty zabez-
pieczające całą inwestycję. Podjęto wniosek, aby w prognozach na kolejne lata
Wpisać odpowiednie kwoty na rozpoczęcie procedury przetargowej i całej inwestycji, 
dlatego, że ta inwestycja jest priorytetem. Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
zasugerował kwoty 2 100 000 zł na rok 2014 i 2 000 000 zł na rok 2015.

Skarbnik GiM stwierdził, że kwota 600 000 zł pojawiła się z powodu takiego, że gmi-
na będzie starać się o środki zewnętrzne i chciano pokazać, że nie posiada się środ-
ków na to zadanie. Był to jeden z argumentów, który miał poprzeć wniosek. Poprosił, 
aby poczekać miesiąc i na następnej Komisji BiF przedstawi ta sprawę. Stwierdził, że 
jeżeli chodzi o budżet tegoroczny i na przyszłe lata, to będzie bardzo trudno tą inwe-
stycje sfinansować wyłącznie ze środków własnych. Jest potrzeba, ale jeżeli chodzi o 
budżet, to widzi tutaj problem. Aktualnie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć 
środki na inwestycje, gdzie są już podpisane umowy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji
     Radny Edward Kucharczyk
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