
Protokół 26/2013  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 04 września 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności.
Obrady prowadził 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
11 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,
3) emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący Komisji  Edward Kucharczyk poprosił  o informacje dotyczące emisji 
obligacji komunalnych. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło  wyjaśnił, że wartość obligacji to 6 mln zł, z czego 5 mln 
zł ma pójść na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych, a 1 mln zł na bieżący deficyt. W grudniu  
zostanie podjęta decyzja czy obligacje zostaną wyemitowane w całości czy w części. 

Komisja „jednogłośnie”  pozytywnie zaopiniowała wyżej omówione projekty uchwał – 
głosowało 11 Radnych.

Radna Jolanta Szejka zapytała czy w tym roku ruszy remont przedszkola w Bełku.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło  poinformował, że na ten cel przeznaczono około 5 mln 
zł, zadanie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji.

Radny Ryszard Jonderko zapytał jak toczą się sprawy Grzyba. 

Sekretarz  GiM  Józef  Zaskórski powiedział,  że  jest  decyzja  o  rozbiórce  budynku, 
ponieważ nie było chętnych na dzierżawę czy kupno. Działka jest rozgraniczona, Rada 
Miejska zdecyduje co dalej z nią będzie. 

Radny Henryk Dyrbuś zapytał jakie są losy budynku w Stanowicach.

Sekretarz GiM Józef Zaskórski powiedział, że budynek jest przeznaczony do dalszego 
zbycia.
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Ad. 4
Radny Grzegorz Płonka przekazał prośbę gospodarzy liceum w Czerwionce o wycinkę 
drzew wzdłuż wjazdu do liceum. 

Radny Henryk Dyrbuś zasugerował żeby w budżecie sołectwa Przegędza ująć środki 
na  odwodnienie  ulic  oraz  rozbudowę  budynku  OSP  w  celu  wygospodarowania 
pomieszczenia dla KGW. 

Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło poinformował  żeby  wnioski  przekazać  Burmistrzowi 
GiM, ponieważ do 15 listopada musi być uchwalony projekt budżetu na 2014 rok.

Radny  Artur  Szwed   poinformował,  że  Rada  Dzielnicy  Leszczyny  Osiedle  wystąpi 
z pisemnym wnioskiem do Burmistrza GiM o środki  na rewitalizację osiedla pod wzgl.  
chodników i  jezdni.  Poinformował,  że  zachodzi  potrzeba  przygotowania  projektu  prac, 
żeby stwierdzić co należy wymienić w pierwszej kolejności przed remontem nawierzchni. 

Sekretarz GiM Józef Zaskórski powiedział, że temat był już poruszany, że nie ma sensu 
rekonstruować dróg i  chodników jeżeli  nie zrobi się kanalizacji.  Wskazał na możliwość 
wykorzystania inicjatyw wspólnot mieszkaniowych, które już weszły we współpracę.

Ad. 2 
Protokół Nr 25/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca  2013 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 11 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
     Radny Edward Kucharczyk

2


	Protokół 26/2013
	z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
	w dniu 04 września 2013 r.
	Ad. 1


