
1 

Protokół Nr 6/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 24 czerwca 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   
13 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 6 maja 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. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał jaki  jest koszt remontu ul. Zabrzańskiej                                   
po przetargu. 
Burmistrz GiM powiedział, że po przetargu cena jest znacznie niższa, te środki, 
które zostały są przeznaczone na remont Armii Krajowej. Mamy nadzieję, że tak 
samo w tej sytuacji kwota po przetargu będzie niższa.  
Przewodniczący Komisji podziękował za przekazanie środków dla MOKu.  
Zapytał  z czym wiąże się kwota ponad 56 tys. zł dla MOSiR na remonty obiektów 
sportowych.  
Skarbnik GiM powiedział, że najprawdopodobniej jest to na bieżące remonty.  
Przewodniczący zapytał czy kwota przeznaczona dla SP Nr 8 jest na wykonanie 
zaleceń PIPu?  
Burmistrz GiM powiedział, że wszystkie kwoty dla oświaty są na zrealizowanie przez 
placówki oświatowe zaleceń, które mają oraz na realizację w okresie wakacji potrzeb, 
zgłoszonych przez dyrektorów.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy zawsze dawaliśmy nagrody dla 
funkcjonariuszy Komisariatu Policji. 
Burmistrz GiM powiedział że w ubiegłym roku po raz pierwszy przyznaliśmy te 
nagrody i chcemy to kontynuować.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy przeznaczenie kwoty 450 tys. zł na 
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zagospodarowanie odpadów komunalnych zamknie sprawę? 
Skarbnik GiM powiedział, że w tym roku tak. Jak widać system się nie bilansuje, 
środki z opłat nie pokrywają wydatków. Okazało się, że odpadów jest więcej niż 
przewidywano, mamy też obniżone stawki w stosunku do pierwotnych. Zobaczymy 
jakie oszczędności w systemie przyniesie nam zmniejszenie ilości bio. Ale przede 
wszystkim ważna jest tu kwota, którą otrzymamy po przetargu, który odbędzie się 
końcówką sierpnia.  
Burmistrz GiM dodał, że przy planowaniu poprzedniego przetargu nie mieliśmy 
dokładnych danych dotyczących ilości odpadów, gdyż oprócz firmy gminnej, 
zajmowały się nimi firmy prywatne. Dopiero dziś wiemy ile tych odpadów jest. 
Zobaczymy jaka będzie reakcja rynku na to, co się wydarzy po przetargu. Może 
ograniczenie ilości bio pokaże, że system będzie się bilansować.  
Przewodniczący Komisji poprosił o więcej informacji na temat projektu uchwały                   
w sprawie wystąpienia gminy z MZK Jastrzębie. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że ten projekt uchwały jest pochodną tego, co się dzieje 
dziś w MZK. Większość gmin należących do związku podejmuje taką uchwałę. 
Również Jastrzębie. Projekt jest po to, by zyskać czas na to, co chcemy zrobić.                      
W przypadku, gdy się okaże, że związek będzie się zwijał, my musimy szukać 
nowych rozwiązań. Jednak musimy pamiętać, że MZK uczestniczy w projekcie tzw. 
e-biletu i rozwiązanie MZK może być jednoznaczne z faktem, że nie będzie trwałości 
projektu. Trzeba będzie zwrócić koszty związane z tym przedsięwzięciem. 
Zobaczymy co wydarzy się w okresie wakacyjnym i jakie decyzje podejmą inne 
miasta. Dziś prowadzimy różne rozmowy w tym zakresie w Rybniku. Uchwała ta jest 
dla nas zaworem bezpieczeństwa.  
 
Ad. 4.  
W sprawach bieżących.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy bierze się pod uwagę podwyżki dla 
pracowników ZDiSK. Jeżeli uciekną z tego przedsiębiorstwa fachowcy to będziemy 
mieli problem.  
Burmistrz GiM powiedział, że udało nam się zmienić wizerunek naszej gminy, 
jednak m.in. kosztem wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. 
Pytanie czy stać nas na wyższe wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Przy 
tym stanie osobowym na pewnie nie ma na to szans, gdyż mamy około 1100 etatów. 
Mamy zbyt małe dochody bieżące. 50% kosztów osobowych, na które nie mamy 
zresztą wpływu, pochłania oświata. Nie ma wątpliwości, że fachowcowi trzeba dać 
zarobić, musimy ich docenić choćby przez system premiowania.  
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że należałoby zwiększyć elastyczność 
zakładów, żeby wychodziły na zewnątrz z usługami.   
Skarbnik GiM powiedział, że nasze jednostki nie mogą świadczyć usług na 
zewnątrz.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała       
Sylwia Gruszkiewicz    Przewodniczący Komisji 

 Radny Bogdan Knopik 


