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Protokół Nr 1/2014 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 17 grudnia 2014 r.  
  
 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Bogdan Knopik, który powitał wszystkich obecnych.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                          
14 radnych.  
 
Ad. 2  
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie wniosków, jakie zostały podjęte na  
poprzednich Komisjach branżowych.  
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej powiedział, że padły dwa wnioski: 

 aby przenieść temat remontu ulicy Błękitnej na Komisję Budżetu i Finansów, 
gdzie będzie można zapoznać się z możliwościami budżetu. 

 aby przygotować wykaz złożonych  wniosków dotyczących oświetlenia 
ulicznego w dzielnicach i sołectwach.  

Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku i Współpracy z Samorządami powiedział, 
ze Komisja podjęła następujące wnioski: 

 wykonać dokumentację a w następnej kolejności przystąpić do realizacji 
oświetlenia chodnika od targowiska w Leszczynach do sklepu Inter Marche 
oraz zwiększyć ilość punktów świetlnych w następujących miejscach: 
na końcówce ul. Kamieńskiej w Przegędzy, 
na ul. Przedszkolnej – od przedszkola do końca, 
końcówka ul. Pierchały. 

 przeprowadzić przegląd oświetlenia przejść dla pieszych, aby były dobrze 
oświetlone latarniami z góry. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że padły dwa wnioski: 

 aby w trakcie roku budżetowego, gdy pojawią się wolne środki, przeznaczyć je 
na dofinansowanie MOK, 

 aby przydzielić dodatkowe środki  na budowę ogrodzenia zewnętrznego oraz 
zakup trybun na obiekcie sportowym w Bełku. 

 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany Uchwały Budżetowej Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pytań do w/w projektów uchwał 
nie zadano.  
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Następnie Komisja przystąpiła do omawiania Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na 2015 rok. Skarbnik GiM  przedstawił jej zarys. 
Poinformował jaki jest plan dochodów i wydatków, deficyt. Wyjaśnił, że obowiązują 
nas nowe wskaźniki zadłużenia, które są bardziej rygorystyczne w stosunku do tych, 
które obowiązywały w latach poprzednich. Wyjaśnił, że zadłużenie gminy spadło       
z 33 mln. zł na początku roku do  około 31 mln zł obecnie. Poinformował, że nasz 
organ nadzoru czyli RIO wydał trzy opinie dotyczące uchwały budżetowej, wszystkie 
są pozytywne jeżeli chodzi o stronę prawną. Jedyna  uwaga  dotyczy WPF i odnosi 
się do  wskaźników zadłużenia w latach 2016-2017, ponieważ jest tam zbyt mała 
różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanym a dopuszczalnym. Jednak do końca nie 
wiemy jakie będzie wykonanie budżetu roku 2014. Jak zauważyliśmy niektóre 
jednostki budżetowe zgłaszają braki finansowe, ale musimy być ostrożni i kierownicy 
tych jednostek mają planować tak jak jest. W większości przypadków budżety te są 
na poziomie tegorocznym, jedynie MOK dostał mniejszą dotację. Omówił także 
wydatki majątkowe gminy. Dodał, że uchwała budżetowa jest uchwałą żywą i co 
miesiąc wprowadzamy do niej zmiany. Jednak zawsze dochody bieżące muszą być 
wyższe od wydatków bieżących, musimy mieć nadwyżkę operacyjną.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał, czego MOK nie będzie mógł zrobić w związku                   
z okrojoną dotacją.  
Burmistrz GIM stwierdził, że skarbnik nie powiedział czego dyrektor ma nie robić. 
Działalność merytoryczna ma być prowadzona. Pieniędzy na dziś w budżecie 
brakuje, bo nie ma ich skąd wziąć. Wskaźniki trzeba osiągnąć. A dziś nie jesteśmy                
w stanie powiedzieć jak budżet 2014 roku będzie wykonany. Budżet MOK i tak wzrósł 
znacząco na przestrzeni kilku lat. Na dziś zapotrzebowanie jest większe niż 
możliwości. A żeby komuś dołożyć to komuś trzeba będzie zabrać. Poza tym jak 
długo będziemy mieć jako gmina dług, tak długo podstawową kwestią musi być 
zmniejszenie deficytu.  
Przewodniczący Komisji podsumował dyskusję w ten sposób, że obliguje nas 
opinia RIO oraz obowiązują nas wskaźniki, być może w ciągu roku będą możliwe 
jakieś korekty i realizacja poszczególnych wniosków.  
Radny Bernard Strzoda powiedział, że sytuacja finansowa gminy została dobrze 
przedstawiona. Żeby zachować wskaźniki nie możemy za dużo w budżecie mieszać. 
Mamy zdefiniowane potrzeby, a na każdej sesji możemy wprowadzać zmiany. 
Zdiagnozowane braki powinniśmy skonfrontować z wykonaniem budżetu, wrócić do 
tego i zdecydować, gdzie ewentualnie dodatkowe środki kierować. Należy zauważyć, 
że wzięliśmy również 500 tys. zł z zadań drogowych na salę gimnastyczną.                              
I te pieniądze w ciągu roku powinny na zadnia drogowe wrócić.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że drogi są bolączką naszej gminy.                                   
W poprzedniej kadencji zaczęliśmy remonty dróg metodą śladowa i powinniśmy to 
kontynuować, jest to tanie i dobre.  
 
Radny Wacław Brózda zapytał kiedy i skąd biorą się przedsięwzięcia do WPF. Czy 
są już ustalone zadania na lata kolejne. 
Skarbnik GIM powiedział, że jeżeli chodzi o wybór  zadań to jest to wyłączna gestia 
Rady. Propozycje przedstawia Burmistrz, a wszelkie zmiany w tym zakresie uchwala 
wyłącznie Rada. Jeżeli chodzi o nowe zadania to wprowadza się je wtedy kiedy jest 
potrzeba. Takim dużym nowym przedsięwzięciem jest termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej.  



3 

Burmistrz GiM dodał, że zadania determinuje również  możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych.  
 
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem dopłacanie do Izby Wytrzeźwień                          
w Zabrzu. Zapytał czy jest uregulowana sprawa od jakiego stopnia upojenia 
alkoholowego delikwenci są wywożeni do Izby.  
Radny Waldemar Mitura powiedział, że stopień upojenia delikwenta nie ma 
znaczenia, ma znaczenie jego zachowanie. Jeżeli jest agresywny czy awanturuje się 
wtedy jest wywożony. 
Sekretarz GiM Józef Zaskórski dodał, że nie możemy dać wytycznych policji i od 
oceny policjanta zależy czy dana osoba kwalifikuje się do odwiezienia.  Wiadomo,                      
że problemem jest tu ściągalność kosztów od takiej osoby.  
 
Uchwała Budżetowa na rok 2015 wraz z przedstawionymi autopoprawkami została 
zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie – głosowało 14 radnych. 
 
Komisja podjęła wniosek aby wnioski z Komisji branżowych, w miarę możliwości 
finansowych przyszłego roku, zostały wzięte pod uwagę.  
 
Ad. 4 
Radny Waldemar Mitura poprosił o informacje na temat inwestycji drogowych 
robionych przez ZDISK.  
Burmistrz GiM powiedział, że w momencie kiedy będą uszczegółowione wszystkie 
rzeczy związane z zadaniami taki wykaz będzie. Na razie mamy w budżecie 
założone ile km dróg zrobimy metodą mikrodywanika i ile zrobimy km dróg 
dwuśladowych. Teraz musimy z radami dzielnic i sołectw zdecydować, które drogi 
będą robione.   
 
Przewodniczący Komisji oraz Przewodniczący Rady przypomnieli,                                    
że należałoby wystosować odpowiedź do mieszkańców ulicy Błękitnej w sprawie 
remontu tej drogi.  
Radni uznali, że należy wystąpić do rad dzielnic oraz rad sołeckich z wnioskiem o to, 
by właśnie one wypracowały wnioski dotyczące tego, jakie zadania powinny być                    
na ich obszarze realizowane. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz 
         
 
        Przewodniczący Komisji 
          Radny Bogdan Knopik  
      


