
Protokół 28/2013  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 20 listopada 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
9 Radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2013 r. po dokonaniu 
jednej poprawki 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, 
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku,
4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 

obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
5. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny 

obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku,
6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny 

obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.

Radny  Stanisław  Breza  zapytał  dlaczego  znowu  zwiększamy dotacje  miastu  Zabrze 
na Izbę Wytrzeźwień. Czy otrzymujemy w tym temacie jakieś rozliczenia?

Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło  odpowiedział,  że  kwota  się  zwiększyła,  ponieważ 
wzrosła liczna mieszkańców naszej gminy odwieziona do izby wytrzeźwień. Jeżeli miasto 
Zabrze odzyska pieniądze od zatrzymanych to wtedy nam je zwraca. 

Radny Stanisław Breza zapytał czy możemy dotować przedszkole wstecz?

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że uchwała ta w ogóle nie jest potrzebna, 
ponieważ jest to obowiązek gminy, który wynika z ustawy i tak gmina musi to zapłacić. 

Radny Stanisław Breza poprosił o informacje na temat ulg od podatku od nieruchomości. 

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło poinformował, że większość ulg to ulgi ustawowe, reszta 
to  ulgi  wynikające  z  uchwały  Rady,  która  i  tak  już  jest  ograniczona  w  stosunku 



do wcześniejszej. Nowa uchwała została dostosowana do obowiązujących przepisów, nie 
ma już  zwolnień  o  charakterze  podmiotowo-przedmiotowym, obecnie  można stosować 
tylko   zwolnienia  o  charakterze  przedmiotowym.  W zakresie  ulg  możemy coś zmienić 
jedynie w temacie dotyczącym dróg. Część gmin ma drogi opodatkowane, a część nie ma. 
W  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych  powiedział, 
że wzrastają o wskaźnik wskazany w obwieszczeniu ds. finansów czyli o 0,9%. Z kolei 
w formularzach są to tylko zmiany porządkowe, typowo techniczne. 

Radny  Stanisław  Breza  zapytał  dlaczego  w  informacji  odnośnie  ZDiSK-u  w  pozycji 
wydatki bieżące plan wynosi ponad 4 mln 800 tys zł, a wykonanie na dzień 31 września 
jest na poziomie 55%. 

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM powiedział, że na dziś nie orientuje się w tym temacie, 
że informacji udzieli na następnej Komisji. 

Komisja "jednogłośnie"  pozytywnie zaopiniowała branżowe projekty uchwał - głosowało 
9 radnych. 

Ad. 4
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji wskazał na pismo, które radni imiennie 
dostali  od redaktor  naczelnej  Naszego Miasta  pani  Moniki  Bobrzyk,  dotyczące stawek 
za gospodarowanie odpadami. 

Radny Stanisław Breza  poinformował, że na poprzednich Komisjach padła propozycja 
żeby  Przewodniczący RM zebrał informacje z protokołów Komisji oraz sesji na temat tego 
co się dotychczas w tej sprawie robiło i żeby wysłał jedną wspólną odpowiedź w imieniu 
wszystkich radnych. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że problem tkwi w jakości dzisiejszych 
mediów.  Rzetelny  dziennikarz  powinien  sprawdzić  jak  sprawa   rzeczywiście  wygląda. 
A zrobiło się już wiele w tym temacie. 

Radna Jolanta Szejka zapytała Przewodniczącego RM czy rozmawiali na temat pisma 
dotyczącego remontu drogi do PWiK

Burmistrz  GiM Wiesław Janiszewski  odpowiedział,  że  PWiK jest  przedsiębiorstwem, 
które  generuje  zyski  i  można  zażądać  tych  zysków dla  gminy,  ponieważ   gmina  jest 
w 100% właścicielem tego przedsiębiorstwa i za te zyski zrobić drogę. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
               Radny Edward Kucharczyk
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