
Protokół Nr 24/2013                       
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 8 maja 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. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 
2012 r. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia - głosowało  
9 Radnych 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 23/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 20 marca 2013 r. został przyjęty  
„jednogłośnie”- głosowało 9 Radnych. 
 
Ad.3 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska omówiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012. 
Komisja nie przedstawiła uwag do niniejszego projektu uchwały. 
 
Radny Stanisław Breza zgłosił uwagę do treści sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012,  
a mianowicie dotacji celowej na Słonecznym Placu w Bełku. Nie zgadza się  
z argumentacją, która mówi między innymi, że inwestycja jest wykonywana  
z obowiązującymi przepisami i normami. Wyjaśnił, że ten argument Go nie 
przekonuje. 
 
Burmistrz Gminy i Miasta wyjaśnił, że realizując jakieś zadanie należy je robić 

zgodnie z prawem, natomiast do dzisiaj s problemy z osobami, które w dawniejszych 
czasach zrobiły wiele dla gminy i uważają, że za te same pieniądze zrobili o wiele 
więcej. Obecnie wydatkuje się pieniądze w inny sposób i należy pisać o rzeczach 
oczywistych. Pieniądze mogą być wydatkowane, ponieważ wszystko zostało 
zrobione zgodnie z przepisami prawa. 
 

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach – głosowało 9 Radnych. 
 
 
Następnie Dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Gabriela 
Cisek omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2012, 
 



Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach. 
 
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, 

 
 
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał – 
głosowało 9 Radnych. 
 
Ad. 4 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta za 2012 r, informację o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. 
Poinformował, że jeżeli chodzi o sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta za 2012 r, informację o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, to otrzymano już pozytywną opinię RIO. 
Zwrócił szczególną uwagę na tabelę nr 3, która określa ogólny stan finansów Gminy 
w 2012 roku.  
Istotne jest to, że uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 911 798,63 zł przy 
planowanym deficycie ponad 6 mln złotych. Jeżeli chodzi o planowany deficyt, to po 
stronie wydatków wprowadzono duże zadanie rewitalizacji familoków w Czerwionce, 
które aktualnie jest już wpisane do budżetu zgodnie z harmonogramem, który będzie 
realizowany. Druga ważna kwestia to art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli 
kwestia nadwyżki bądź deficytu operacyjnego. Nadwyżka jest, czyli dochody bieżące 
wykonano w kwocie 91 705 744, 57 zł zaś wydatki bieżące w kwocie 85 159 090,62 
zł. Występuje tutaj ponad 6,5 mln nadwyżki operacyjnej. Od 2 lat uzyskujemy 
nadwyżkę operacyjną, więc jeden ze wskaźników gmina już spełnia. 
Kolejna ważna kwestia dotyczy przychodów i rozchodów gminy, to w roku ubiegłym 
zaciągnięto zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 mln 
złotych, natomiast spłacono zadłużenie w kwocie 5 518 799,00 zł, więc dokonano 
emisji w kwocie o prawie 2,5 mln mniejszej niż spłacono. W związku z tym 
zadłużenie gminy również spadło na poziom poniżej 35 mln złotych. 
Jeżeli chodzi o wskaźniki ostrożnościowe, to, jeżeli chodzi o stan zobowiązań, to 
wynoszą one 33,2% dochodów budżetowych. Wskaźnik ten obowiązuje do końca 
2013 roku. Kolejny wskaźnik, czyli łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami 
zamknęła się w roku 2012 kwotą 7 650 215, 75 zł, co stanowi 7,2% ogólnej kwoty 
dochodów.  
Zwrócił uwagę na wydatki majątkowe, które były zaplanowane w kwocie 28 239 634, 
24 zł zaś wykonane w kwocie 20 546 043, 22 zł z tego wydatków inwestycyjnych 
związanych z realizacja programów unijnych jest na kwotę ok. 16 900 000,00 zł. 
Jeżeli chodzi o zadania niewykonane, to głównym zadaniem, które rzutuje na 
niewykonanie, to realizacja projektu rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego 
kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. 
 
Radny Stanisław Breza podsumowując stwierdził, że jest nadwyżka budżetowa. 

Zgłosił dwie uwagi: 
1.Środki unijne nie zostały wykonane, bo tylko w ok. 60%, a było w planie ponad 18 
mln a wykonane zostało w 11 mln, 



2.W ZDiSK-u jest również jedna pozycja znacznie odbiegająca od planu, w planie ok. 
18 mln a wykonanie w kwocie ok. 11 mln. 
Poinformował, że te tematy zostały wyjaśnione przez Skarbnika GiM. 
Zwrócił również uwagę na zmniejszenie wpływów do budżetu z opłaty 
eksploatacyjnej, która wynika ze zmniejszenia wydobycia i ze zmiany przepisów. 
 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło wyjaśnił, że różnice wynikają z projektu 

rewitalizacji osiedla familoków. Inwestycja ta będzie dotyczyła głównie zadań 
drogowych i ZDiSK zgodnie ze swoim statutem będzie się realizacja zajmował. 
Dlatego ta różnica pomiędzy planem a wykonaniem budżetu w ZDiSK-u. 
Natomiast w zakresie zadań ze środków unijnych to środki na realizację zadania 
promocji terenów inwestycyjnych dopiero wpłyną a zgodnie z umowa były planowane 
w roku 2012. 
 
Burmistrz GiM poinformował, że jeżeli chodzi o akcję zima, to ogromna 

oszczędnością jest niepłacenie za gotowość w razie braku śniegu. 
 
Następnie omówiono kwestię odśnieżania na terenie gminy i miasta. 
 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił informację o stanie mienia Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
 
Radny Ryszard Jonderko zapytał o kwestię udziałów w Zakładach Drobiarskich. 

 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło poinformował, że Zakład już fizycznie nie istnieje, 

ale nie dokonano pewnych formalności prawnych przy likwidacji Zakładu i nadal 
trzeba wykazywać te udziały o wartości 0,00 zł. 
 
Burmistrz GiM poinformował, że na sesji złoży wniosek o wycofanie z porządku 

obrad sesji projekt uchwały dotyczący najmu lokali (projekt nr 13 dot. Ośrodka 
Zdrowia w Stanowicach). Wynika to z tego, że pojawią się tam 2 gospodarze,  
z czego często wynikają problemy. Uważa, że nie powinno być więcej gospodarzy. 
 
Radny Ryszard Jonderko zapytał o otwarcie ofert w przetargu dotyczącego  
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Burmistrz GiM poinformował, że zgłosił się jeden oferent KOMART. Stwierdził, że na 

dzień dzisiejszy i dane, jakie władze posiadają w najlepszym przypadku opłata 
miesięczna od osoby może wynieść ok. 6-7 złotych/os, przy 38 tyś osób 
zdeklarowanych. Wyjaśnił też, że prawdopodobnie władze byłyby za różnicowaniem 
stawek ze względu na ilość osób w rodzinie. W momencie, kiedy spada liczba 
deklaracji a rośnie ilość ton odpadów, wtedy stawka rośnie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
Protokołowała: 
Bożena Zawalska  
      Przewodniczący Komisji   
           Radny Edward Kucharczyk 
 


