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Protokół Nr 6/2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 26 maja 2015 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który powitał zebranych 
i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych stanowiąca 
quorum.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Dalsze omówienie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta                        

za 2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok i informacji o stanie 
mienia oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

4. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku              
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       
z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok 
oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz GiM stwierdził, że każdy następny budżet           
z perspektywy lat jest lepszy, ale chciano by aby po stronie nadwyżki budżetowej 
było jak najwięcej. Podziękował radnym, że jeżeli jest nadwyżka nie traktuje się jej 
jako środki do podziału ale środki na spłatę zadłużenia. Podziękował Skarbnikowi                  
za wprowadzenie rygoru finansowego. Podziękował Radnym i prosił Komisję          
o przyjęcie sprawozdania. 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło dodał, że od 2009 roku zmniejszono zadłużenie      
o ok. 6 mln. zł., a nie jesteśmy w lepszych warunkach ekonomicznych, ani lepszych 
rygorach finansowych, które są obecnie nawet ostrzejsze. Jest to efekt ogromnej 
pracy wykonywanej przez wszystkich. Zwrócił uwagę, że nowe wskaźniki są bardzo 
wymagające i dalej trzeba dążyć do tego aby nadwyżka była jak największa. 
Radna Izabela Tesluk stwierdziła, że nie ma żadnych zastrzeżeń do 
przedstawionych informacji, ale prosi o zainteresowanie się drogami i ich stanem na 
terenie gminy. 
Burmistrz GiM stwierdził, że ma świadomość iż kwestie dróg są największym 
problemem, przewija się to na każdym spotkaniu z mieszkańcami, być może w nowej 
perspektywie unijnej będą środki na drogi. Dodał, że dobrze w gminie przyjęły sie 
dwuśladówki i wiele dróg w ten sposób jej realizowanych. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosownie uchwalę w sprawie wniosku          
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       
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z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok 
oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok. 
 
Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania 
budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok oraz opinia 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok, została przyjęta przez członków Komisji 
jednogłośnie 6 głosami „za” (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 2 
Protokół Nr  5/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 2015 r. został przyjęty bez 
uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie poruszyła żadnych tematów.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka 
           
          Przewodniczący Komisji 

       Radny Jan Pala 


