
Protokół Nr 25/2013                      
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 26 czerwca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził radny Przewodniczący Komisji radny 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 
10 Radnych

Ad. 2 
Protokół Nr 24/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 8 maja 2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 9 Radnych.

Ad.3
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM 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,

Radny Józef Szczekała pytał o dotację dla Spółki Wodnej.
Wiesław Janiszewski Burmistrz GiM poinformował, że jest to dodatkowa kwota 
dotacji z przeznaczeniem na prace w Szczejkowicach, Palowicach, Przegędzy 
i Stanowicach.
Radny Bernard Strzoda pytał o zadanie dot. budowy boiska przy Zespole Szkół 
w Bełku.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na ten cel. Jest to okazja z której trzeba skorzystać, za niewielkie środki z budżetu 
gminy można zrealizować zadanie.
Radny Bernard Strzoda pytał jakie remonty obiektach oświatowych będą wykonane 
za 180 tys. zł.
Skarbnik GiM poinformował, że są to środki na remonty konieczne.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza dodał, że są to remonty wynikające z 
corocznych przeglądów budowlanych. 
Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę na duże kwoty zaległości czynszowych 
w budynkach komunalnych.
Burmistrz GiM  przekazał informację dot. budowy mieszkań socjalnych, co może 
poprawić sprawę ściągalności zaległości czynszowych.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał – 
głosowało 9 Radnych.



Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali również projekty uchwał w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z  wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2012 oraz w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 
2012.

Ad. 4
Radny Henryk Dyrbuś  poruszył sprawę zabezpieczenia terenu byłego zakładu 
mięsnego w Czerwionce.
Burmistrz GiM wyjaśnił, że zakład przejął syndyk z którym trudno się skontaktować. 
Podjęto decyzję aby w miarę możliwości zrobić wszystko, żeby teren zabezpieczyć. 
Czekają na pismo z Policji, które umożliwi takie działania.
Radny Artur Szwed pytał o dalsze działania dot. budynku  „grzyba” w Czerwionce.
Burmistrza GiM poinformował, że po uzyskaniu decyzji przystąpi się do rozbiórki 
tego obiektu. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Alina Kuśka 

Przewodniczący Komisji
     Radny Edward Kucharczyk
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