
Protokół Nr 23/2013                      
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 20 marca 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  
9 Radnych

Ad. 2 
Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 9 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,

Omówił również kwestię formy projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny.  Zasygnalizował,  że  
w tym zakresie zmieniły się przepisy, które regulują kwestię prawną dotyczącą tego 
dokumentu. Organy nadzoru na szkoleniach sugerowały, że pewne zapisy będą kwe-
stionować. Możliwe jest, że organ nadzoru wezwie gminę do usunięcia nieprawidło-
wości. Wynika to z innej interpretacji przepisu organu nadzoru. Jeżeli chodzi o kwe-
stię upoważnienia, poinformował, że nie zmienia w stosunku do pierwotnej postaci, 
uchwały. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest upoważniony do zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w nim przedsięwzięć oraz z ty-
tułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy. Stwierdził, że zastosował przepis a organ nadzoru uważa, 
że w zakresie upoważnienia gmina powinna zrobić sobie ograniczenie i kwotowe i do 
jakiego roku można zaciągać to zobowiązanie. Możliwe, że ta kwestia może być jed-
ną z uwag organu nadzorczego a druga to kwestia zadań związanych z zapewnie-
niem ciągłości działania jednostki. Ustawa nie określa, co należy przez to rozumieć. 
Gmina w WPF zawiera takie wieloletnie przedsięwzięcia, np. gospodarowanie odpa-
dami (ok. 10 mln zł), które według nadzoru nie powinno być zapisane w WPF, ponie-
waż  jest  to  zdanie  związane  
z ciągłością działania jednostki. Odczytał, co należy rozumieć przez przedsięwzięcia 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Interpretacja jest taka, że Burmistrz może 
zaciągnąć na ta kwotę zobowiązanie. Skarbnik GiM stwierdził, że w tej kwestii jednak 



woli mieć rozstrzygnięcie nadzorcze i w ten sposób za jakiś czas nikt nie będzie mógł 
zarzucić, że przekroczono zakres upoważnienia. Uważa, że zaciągnięcie zobowiąza-
nia na 10 mln zł bez upoważnienia, może pociągać za sobą dość poważne konse-
kwencje.

Radny Jonderko stwierdził, że oszczędności na oświetlenie zostały przekazane na 
remonty dróg. Zapytał czy wiadomo, w jakiej kolejności będą one remontowane.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że nie posiada takiej wiedzy.

Radny Henryk  Dyrbuś  przedstawił  problem budynku  przy ulicy Ks.  Pojdy w dz. 
Leszczyny, który ma docelowo służyć za mieszkania chronione i konieczności jego 
remontu,  w  związku,  z  czym  wyjaśnił,  że  Komisja  ZRiPS  podjęła  wniosek  
o zwiększenie środków na remont centralnego ogrzewania w w/w budynku.

Skarbnik  GiM  wyjaśnił,  że  projekt  jest  realizowany  przez  zakład  budżetowy  
w ramach dotacji przedmiotowej, więc, nie ma przeszkód, że zrobi to w ramach dota-
cji, którą posiada, a ewentualnie na najbliższej sesji, jeżeli będzie taka potrzeba dota-
cja zostanie zwiększona. Utworzenie mieszkań chronionych jest zadaniem obligato-
ryjnym, które wynika z ustawy o pomocy społecznej i gmina musi to zadanie zrealizo-
wać.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał na 
sesję RM.

Ad. 4
Radny  Stanisław  Breza  poruszył  temat  środków  na  działalność  kulturową  
w sołectwach. Nieoficjalnie się dowiedział, że w budżecie MOK-u na ten cel nie ma 
pieniędzy. Chciałby wiedzieć, w jakiej wysokości te środki by były, ponieważ trzeba 
by podjąć już pewne działania organizacyjne, jeżeli chodzi o dożynki.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner wyjaśnił, że na najbliższej sesji RM zostanie 
podjęta  uchwała  o  zwiększeniu  dotacji  dla  MOK o  150  tyś  zł.  Wnioski  złożone  
w Karbonii o dofinansowanie imprezy Around the Rock i Lato z Radiem, zostały roz-
patrzone  pozytywnie.  W  takim  przypadku  pieniądze  zaplanowane  na  ten  cel  
w budżecie gminy zostaną przekazane na działalność kulturową w sołectwach.

Radny  Bernard  Strzoda  stwierdził,  że  3  tyś  złotych  na  realizację  imprezy  
w sołectwie, to za niska kwota. Uważa, że środki na ten cel powinny być przynaj-
mniej w wysokości 5 tyś zł.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że w budżecie pieniądze są, ale w takim przypadku należało-
by zabrać je komuś innemu.

Radny Stanisław Breza  zapytał  czy w przetargu na gospodarowanie odpadami  
w gminie radny może wziąć udział jako obserwator. Stwierdził, ze przedsiębiorcy bio-
rący udział w przetargu dokładnie wiedzą, jaką kwotą gmina dysponuje i wiedzą ile 
mogą zarobić. Zapytał czy gmina musi operować ta maksymalną kwotą.



Skarbnik GiM  wyjaśnił, że nie ma wiedzy na ten temat i  poinformował, że jest to 
przetarg nieograniczony.  Stwierdził  również,  że jeżeli  chodzi  o przetarg, to jest to 
błędne myślenie. Poprosił, aby zauważyć, że gmina jest zobowiązana podać wszyst-
kim oferentom, jaka kwota jest zaplanowana w budżecie. W przetargach występuje 
konkurencja. Oferent może złożyć ofertę na maksymalną kwotę, ale może znaleźć 
się inny, który złoży niższą. Z tego, co Mu wiadomo na remont basenu wygrała oferta 
o milion mniejsza niż została na to zadanie zaplanowana w WPF.
Ten usługodawca, który da najniższą cenę wygra przetarg. 

Radny Marek Paluch stwierdził, że OPS będzie wypłacał zasiłki celowe na podatek 
śmieciowy.

Skarbnik GiM stwierdził, że pierwszą odpowiedź da wszystkim przetarg, jeżeli cho-
dzi o kwotę. Następna kwestią będzie ilość osób w systemie. Na przykładzie gmin, 
gdzie przetargi już się odbyły, wiadomo, że szereg tych gmin, gdzie ustalono stawki 7 
zł-8 zł, będą miały poważne problemy finansowe w kolejnych latach.

Sekretarz  GiM  stwierdził,  że  im  więcej  dyskusji  będzie  na  ten  temat  
z mieszkańcami i jeżeli będziemy siać niepokój, tym większe gmina będzie mieć kło-
poty ze ściągnięciem opłaty. 

Przewodniczący Komisji  wspomniał o Zebraniu Wiejskim w sołectwie Książenice  
i zapytał czy Burmistrz weźmie udział w tym zebraniu.

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner wyjaśnił, że Zebranie zostało zwołane przez 
sołtysa i Burmistrz nie będzie brał udziału w tym Zebraniu. Miało to być zebranie in-
formacyjne na temat wypełniania deklaracji o gospodarowaniu opadami.
Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami należało ująć w wyliczeniach wszystkie koszty.

Radny Arkadiusz Adamczyk zapytał  czy w ustawie określony jest okres, na jaki 
może być podpisana umowa.

Skarbnik GiM poinformował, że max. na 4 lata, gmina podpisuje na 2,5 roku. Okres 
ten jest bardzo ważny, ponieważ ustawa zawiera szereg wad. Jedną z wad jest taka, 
że  każda  zmiana  stawki,  będzie  skutkowała  ponowną  koniecznością  złożenia 
deklaracji przez mieszkańca. Jeżeli chodzi o kwestię ulg i zwolnień, to zawsze osoby 
będące  w  trudnej  sytuacji  ekonomicznej  mogą  zwrócić  się  do  Burmistrza  
o  zastosowanie  jednej  z  ulg.  Jeżeli  osoby  korzystają  pomocy  społecznej,  to 
zazwyczaj  takim rodzinom się  pomaga,  ponieważ  można  zbadać  czy  zapłata  tej 
daniny publicznej może zagrażać egzystencji rodziny. 

Radny Stanisław Breza zauważył problem gospodarowania odpadami w punktach, 
gdzie  jest  prowadzona  większa  ilość  działalności  gospodarczej.  Stwierdził,  że 
wystąpi  w  tych  przypadkach  konieczność  składania  deklaracji  nawet  co  miesiąc. 
Następnym problemem jest uiszczanie opłat za śmieci.  Zapytał  czy w sołectwach 
będzie wprowadzone inkaso. 

Skarbnik  GiM  poinformował,  że  może  na  najbliższej  sesji  będzie  podejmowana 
uchwała regulująca tę sprawę.



Radny Stanisław Breza zapytał, czego dotyczyło spotkanie z dyrektorami szkół. 

Z-ca Burmistrza GiM Andrzej Raudner wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło wypłacania 
najniższych pensji po nowelizacji ustawy od 1 stycznia br. stwierdził, że jeśli będzie 
miał narzędzia do tego, aby dyscyplinować dyrektorów, to chętnie z tego skorzysta.

Radny Arkadiusz  Adamczyk  nawiązując  do  posiedzenia  Komisji  OKiS,  zapytał  
o  realizację  budowy Przedszkola  w Bełku.,  dlaczego pełna  kwota  na  ten  cel  nie 
została przedstawiona w WPF.

Z-ca  Burmistrza  GiM  Andrzej  Raudner  wyjaśnił,  że  jesteśmy  na  rezerwowym 
miejscu na dofinansowanie unijne.

Skarbnik  GiM wyjaśnił,  że  przedstawiono  tylko  600  tyś,  aby  móc  starać  się  
o dofinansowanie. Stwierdził,  że będzie bardzo trudno sfinansować to zadanie ze 
środków własnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji
     Radny Edward Kucharczyk
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