
Protokół Nr 32/2014
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 26 lutego 2014 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście 
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Edward Kucharczyk, który powitał wszystkich obecnych. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
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 
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 
10 radnych. 

Ad. 2 
1. Protokół Nr 29/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 11  grudnia 2013 r. został 

przyjęty "jednogłośnie" - głosowało 10 radnych. 
2. Protokół Nr 30/2014 ze wspólnego posiedzenia Komisji Działalności 

Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 stycznia 
2014 r. został przyjęty jednogłośnie - głosowało 10 radnych.

3. Protokół Nr 31/2014 ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji w dniu 
29 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie - głosowało 10 radnych.

Ad.3 
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 

2014,
2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny, 
3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i miasta na 2015 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił najważniejsze zmiany w budżecie gminy 
związane z dochodami i wydatkami oraz związane z nimi zmiany w WPF. 
Poinformował również,  że w parlamencie trwają prace w zakresie zmiany ustawy 
o funduszu sołeckim. 

Radny Stanisław Breza zapytał czy kwota 40 tys zł jest na zagospodarowanie drogi, 
którą przejęliśmy od Agencji.
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Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski  powiedział,  ze kwota ta jest przeznaczona 
na razie  na projekt. Ale musimy na to patrzeć z perspektywy profitów, które możemy 
mieć. Ten wydatek może się wkrótce zwrócić.  Gmina po prostu przygotowuje tereny 
pod inwestycje. 

Radny Ryszard Jonderko zapytał co z dachami na familokach.

Burmistrz GiM  Wiesław  Janiszewski  odpowiedział,  że  dachy  w  większości  są 
zrobione, a problem dachów występuje  tam gdzie są wspólnoty mieszkaniowe i nie 
stać je by zaciągnąć kredyt aby je zrobić. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty uchwał. 

Ad. 4
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji  poinformował,  że wpłynęło pismo 
zadekretowane do Komisji Budżetu i Finansów i poprosił Przewodniczącego RM aby 
je przedstawił. 

Przewodniczący RM Marek  Profaska powiedział,  że  pismo wpłynęło  w sprawie 
umorzenia zaległości podatkowych. Odczytał treść pisma. 

Skarbnik  GIM Zbigniew  Wojtyło powiedział,  że  informacje  dotyczące  zaległości 
podatkowych  są  informacjami,  które  należy  chronić.  Rada  Miejska  nie  jest 
uprawniona do tego aby takie zaległości umarzać, może to zrobić jedynie Burmistrz. 

Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski  dopowiedział tylko, że most (który wg pani 
Rygoł spowodował spadek obrotów)  był robiony na ulicy Cmentarnej, czyli drodze 
powiatowej. 

Radny Stanisław Breza powiedział, że za 2013 rok Burmistrz skorzystał z prawa 
umorzenia jeden raz i jedną sprawę załatwił pozytywnie dla osoby fizycznej, umorzył 
jej zaległości  na kwotę 485 zł.  Poważne ulgi, które są udzielane wynikają z ustawy. 

Radny Jan Pala ponownie poruszył problem dwóch kawałków chodnika koło Netto 
i koło basenu.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że będzie to zrobione. 

Radny  Bernard  Strzoda powiedział,  że  zadania  należy  robić  kompleksowo. 
W Palowicach również zabrakło kawałka do zakończenia chodnika. I również należy 
to zrobić. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

  Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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