
Protokół 27/2013  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 23 października 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.
4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 

1 stycznia 2014 roku.

Radny  Ryszard  Jonderko  zapytał  czy  jest  przewidziana  dotacja  dla  Spółki  Wodnej, 
ponieważ miało być robione odwodnienie ulicy Dworcowej i Powstańców jeszcze w tym 
roku. Jak na razie spółka nic o tym nie wie.

Skarbnik  GiM Zbigniew Wojtyło  odpowiedział,  że  na razie  nie  jest  to  zadanie  ujęte 
w budżecie, trwają dyskusje na ten temat.

Radny Stanisław Breza  zapytał na jakie zadania jest przewidziana dotacja dla Spółek 
Wodnych. 

Radny Bernard Strzoda odpowiedział, że kwota 100 tyś zł dotacji była przyjęta w grudniu 
ubiegłego roku, z kolei 80 tys. zł radni przyjęli w czerwcu br na zadania w Czuchowie,  
Szczejkowicach i Palowicach.
  
Radny Stanisław Breza zapytał na co jest przeznaczona dotacja w wysokości 929 tys. zł 
w obszarze kultura fizyczna.

Skarbnik odpowiedział, że przeznaczona jest dla klubów sportowych.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM omówił projekt   uchwały w sprawie  emisji  obligacji 
komunalnych. Wyjaśnił on, że w poprzedniej uchwale pojawił się błąd literowy i tylko na 
tym zmiana uchwały polega.
W sprawie projektu uchwały podatku od nieruchomości skarbnik wyjaśnił, że jak co roku 
przedstawił skutek finansowy związany z zaproponowanymi stawkami podatku. Zauważył,  
że podatki  w 2014 r.  wzrosną średnio na poziomie 1%. Taki  wskaźnik przyjął  Minister 
Finansów i taki jest zaproponowany w uchwale. 



Następnie rozpoczęła się  dyskusja na temat  ulg  podatkowych.  Wg niektórych radnych 
mamy zbyt wiele ulg, które opiewają na kwotę ponad 3 mln. zł. Radni zauważyli, że mamy 
zbyt duże zwolnienia dla osób prawnych. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło  wyjaśnił,  że to Radni zdecydowali  o takich stawkach 
i ulgach podejmując uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2011 r. 
Zaproponował, żeby sprawą ulg podatkowych zająć się na następnej komisji, przygotuje 
on wtedy odpowiednie materiały dot. tego tematu. 

Radni jednogłośnie podjęli wniosek o przesunięciu tematu dotyczącego ulg podatkowych 
na następne posiedzenie Komisji.  

Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
na rok 2013 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,  zostały  przez  Komisje  zaopiniowane  pozytywnie  przy  dwóch  głosach 
wstrzymujących – głosowało 11 radnych.

Uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku  zostały przez 
Komisje zaopiniowane "jednogłośnie" pozytywnie - głosowało 11 radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 26/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 04 września 2013 r. po dokonaniu jednej 
poprawki został przyjęty „jednogłośnie”- głosowało 11 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
               Radny Edward Kucharczyk
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