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Protokół Nr 3/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 lutego 2015 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. 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                          
14 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 13 Radnych. 
 
Ad. 3  
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówił  projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, wyjaśnił jak zmieniają się dochody                                        

i wydatki, omówił źródła dochodów i rodzaje wydatków.  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
Dodał, że będzie jeszcze jedna zmiana w związku z rozpoczęciem prac związanych           
z dokumentacją projektową zadania termomodernizacji.   
Radny Waldemar Mitura zapytał z czym wiążą się wydatki pod nazwą prace 
projektowe zameczku w Leszczynach w kwocie 100 tys. zł. 
Skarbnik GiM powiedział, że są to prace związane z adaptacją zameczku                                
w Leszczynach, pod kątem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.  
Burmistrz GiM wyjaśnił, że można uzyskać pokaźną kwotę środków zewnętrznych 
na sprawy związane z samym zameczkiem – budynkiem, ale także z całą 
infrastrukturą towarzyszącą, sięgającą aż obszaru wodnego. Chcielibyśmy ażeby 
powstał tam cały kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. Gdy będziemy mieć 
wszystkie wskaźniki to powiemy więcej jeżeli chodzi o szczegóły. Przeznaczenie 
zameczku nie ulegnie zmianie.  
Radny Leszek Salamon powiedział, że między ratuszem a zameczkiem jest staw, 
który obecnie jest zasypywany. Może warto by się zastanowić żeby go zostawić.  
Burmistrz GiM powiedział, że najprawdopodobniej będziemy mówić o tzw. parku 
wodnym, pod warunkiem zdobycia środków zewnętrznych.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy zwiększenie wydatków na wynagrodzenia                      
z przeznaczeniem na animatora sportu i gospodarza równa się z nowymi etatami. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że wiąże się to z możliwością pozyskania  środków 
zewnętrznych na animatora sportu i w tym momencie musimy przeznaczyć na to 
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środki własne. Druga sprawa to potrzeba dodatkowo pół etatu na umowę zlecenie  
dla osoby, która zajmowałaby się konserwacją boisk sportowych, głównie chodzi                        
o koszenie.  
 
Ponadto Skarbnik wyczerpująco odpowiedział na inne pytania zadane przez radnych.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza o omówienie procedury przyjmowania 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Żeby wyjaśnił jak to wygląda od strony 
formalnej.  
Burmistrz GiM powiedział, że zaproponowane taryfy mogą być głosowane, ale nie 
muszą. W momencie kiedy nie ma głosowania nad taryfami, wchodzą one w życie po 
40 dniach. Jest to praktykowane. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie było 
podwyżki cen. Obecnie podwyżki są nieduże, są zasadne i potwierdzone opinią 
rzeczoznawcy. PWiK jest w 100% spółką gminy. Od pewnego czasu zaczyna 
realizować dobrą politykę tj. ubytki wody są zdecydowanie mniejsze, wypracowuje 
także zysk, który przeznacza na amortyzację i dosprzętowienie. Dziś jest to dosyć 
dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Dążymy do tego, aby wszelakie sprawy 
związane z kanalizacją, także deszczową obsługiwało PWiK. Jak również wszelkie 
inwestycje związane z kanalizacją były prowadzone przez to przedsiębiorstwo.                   
Na dziś jest ono przygotowane do tego żeby takie zadania realizowało. Firma jednak 
mogłaby zarabiać na siebie. Musiałaby uczestniczyć w przetargach i realizować duże 
roboty.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał co należy zrobić, żeby firma świadczyła więcej 
płatnych usług dla ludzi.  
Burmistrz GiM powiedział, że firma ma przede wszystkim dbać o to, żeby interes 
mieszkańca gminy był zapewniony. Nie może zakład wychodzić na zewnątrz kosztem 
tego, do czego jest powołany. Mamy w gminie jeszcze mnóstwo kilometrów sieci, 
które wymagają wymiany.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że dwa lata nie było tematu wody. Teraz on 
jednak wpłynie. Ta podwyżka po dwóch latach jest zasadna, pytanie czy 
przedsiębiorstwo nie będzie nas co roku przyzwyczajać do takich podwyżek. Jest 
taka obawa. 
Burmistrz GiM powiedział, że jest jeden właściciel tego przedsiębiorstwa i jest nim 
on. Jeżeli chcemy wymagać od tego przedsiębiorstwa większej efektywności, nie 
możemy jednocześnie podkładać mu nóg. Docelowo chce również ubrać zakład                       
w kanalizację deszczową, ale to nie jest zadanie na rok.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy jest jakiś termin, w którym przedsiębiorstwo 
się określi, że jest gotowe takimi siłami jakimi dysponuje, wyjść z usługami na 
zewnątrz. 
Burmistrz GiM powiedział, że bilans jest na przełomie kwietnia i maja wtedy będzie 
więcej informacji.  
Przewodniczący Komisji podsumował, że przedsiębiorstwo działa sprawnie, jest 
elastyczne, a efektywność będzie kontrolowana.  
 
Następnie Komisja przeszła do omawiania tematu odpadów i stawek. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na razie mamy jedną podwyżkę stawek – dla 
przedsiębiorców, ale w najbliższej przyszłości, patrząc na sąsiednie gminy, 
wnioskuje, że  nie obędzie się bez podwyżki dla osób fizycznych.  
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Elżbieta Student Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że wskaźnik wytwarzania 
odpadów na jednego mieszkańca, na dzień dzisiejszy, wynosi ponad 400 kg na rok. 
Wywieźliśmy 18 tys. ton odpadów. Ten rok pokaże nam ile rzeczywiście tych 
odpadów jest. Dobijają nas odpady biodegradowalne, którym mamy ponad 4 tys. ton 
za ubiegły rok. Umowa, która była zawarta do końca tego roku wygaśnie wcześniej, 
ponieważ te 38 tys. ton, które było przewidziane na dwa i pół roku wyczerpie się 
około miesiąca września. Do września obecne stawki będą pokrywały wydatki, 
jednak na te 3,5 miesiąca  tych pieniędzy braknie. Więc wiąże się to z podwyżką 
opłaty za gospodarowani odpadami. 
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy dowiemy się o ewentualnych kwotach? 
Burmistrz GIM powiedział, że cały czas mówiliśmy, że nie wiemy ile jest odpadów na 
terenie gminy. Można było przewidzieć, że wszystkie odpady są na jakimś tam 
poziomie, poza bio. Te odpady nas przerosły. Przyzwyczailiśmy mieszkańców do 
tego, że wystawia on nieograniczoną ilość odpadów przed bramę i nie ma tematu. 
Musimy jednak poczekać do czerwca żeby zobaczyć, czy poziom odpadów będzie 
relatywnie taki sam jak w roku 2014, czy może ta ilość będzie spadała. Dobrze by 
było ograniczyć ilość odbieranych odpadów zielonych, tym bardziej że jest taka 
możliwość.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że w związku z nowelizacją ustawy, która 
weszła w życie od 1 lutego, mamy możliwość ograniczyć pewne frakcje odpadów do 
odbioru. Mamy do przygotowania mały i duży regulamin i tu możemy pewne 
rozwiązania zastosować. Zostaną one przedstawione na kolejnych komisjach. 
Radny Leszek Salamon stwierdził, że zielone odpady powinny być kompostowane, 
gdyż jest to bardziej ekologiczne.  
Radny Marek Szczech zapytał czy nie można by pójść w tą stronę, że bioodpady 
byłyby zagospodarowane przez gminę.  
Student odpowiedziała, że nie można, gdyż zgodnie z ustawą biodegradowalne 
odpady muszą jechać na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów. Jest to 
jedyna możliwość zagospodarowania tych odpadów.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że specjalnie wywołał ten temat, gdyż wiemy 
już mniej  więcej jakie będą kierunki kolejnych dyskusji.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz         
 
        Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


