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Protokół Nr 7/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 2 września 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                          
11 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2015 r. przyjęto przy 
jednym głosie „wstrzymującym” – głosowało 11 Radnych. 
 
Ad. 3  
Pracownik Wydziału FB pani Małgorzata Bartoszek omówiła  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. 
 
Radny Waldemar Mitura zapytał czy jest potrzeba dofinansowania do LKS Bełk. 
Małgorzata Bartoszek powiedziała, że były już w tym celu zwiększone środki dla 
MOSiR. 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał z jakiej relacji wynika nasze wsparcie dla szpitala 
w Rybniku. 
Małgorzata Bartoszek powiedziała, że jest to nasza dobra wola. 
Przewodniczący Komisji zapytał na czym polegała "Diagnoza potencjału 
rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na 
terenie subregionu zachodniego województwa  śląskiego”. 
Małgorzata Bartoszek powiedziała, że jesteśmy już na etapie podsumowania tego 
projektu. Diagnoza  dotyczyła m.in. projektu drogi dojazdowej przy autostradzie. 
Realizowana była z miastem Rybnik oraz innymi gminami położonymi przy 
autostradzie. Chodziło tu o wypracowanie koncepcji dobrego zagospodarowania 
terenu i pobudzenie aktywności. 
Burmistrz GiM powiedział, że więcej informacji w tym temacie przedstawi na sesji 
jego Pełnomocnik Grzegorz Wolnik.   
Radny Ryszard Jonderko zapytał jak wygląda sprawa termomodernizacji. 
Małgorzata Bartoszek powiedziała, że trwa przygotowanie dokumentacji pod kątem 
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uzyskania o dofinansowanie. Prawdopodobnie będą trzy wnioski, budynki będą 
podzielone wskaźnikami dotyczącymi parametrów energooszczędnych.  
Burmistrz GiM  powiedziała, że trzy wnioski będą po to, aby uniknąć tego, by dostać 
się w ten sam obszar co szpitale. Jesteśmy w fazie końcowej jeżeli chodzi                               
o dokumentację.  
Radny Marek Szczech zapytał czy nie można by poprawić uchwały dot. 
gospodarowania odpadami, tak aby ulżyć najbiedniejszym, po czym przedstawił 
swoje wyliczenia. 
Burmistrz GIM powiedział, że przyjęliśmy prostą zasadę, że koszty związane                                 
z wywozem dzielimy przez kwotę, którą na okres czterech lat przedstawiła nam  
firma, która wygrała przetarg. Jeżeli chodzi o uwzględnienie najbiedniejszych, to jest 
to w obszarze kompetencji Burmistrza, do którego trafiają wszystkie wnioski 
związane z potrzebami rodzin i są analizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Wtedy Burmistrz ma prawo do tego, tak jak w przypadku zwolnień podatkowych, aby                     
zastosować ulgi.  Burmistrz poinformuje Radę gdzie można, a gdzie nie można takich 
ulg zastosować. Chcemy żeby ten system był szczelny. Dziś problemem są ci, którzy 
za śmieci nie płacą, a nie ci którzy potrzebują zwolnień. Powiedział, że w systemie 
trzymiesięcznym będzie informował, ile ulg zostało przyznanych.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy Burmistrz ma zamiar korzystać z instytucji 
umarzania. Czy do tej pory to robił. 
Burmistrz GiM powiedział, że robił to także jeśli chodzi o śmieci. W ostatnim 
sprawozdaniu dotyczącym umorzeń, opłaty za śmieci nie były wyróżnione,                                
w następnym sprawozdaniu pokaże jaki procent umorzeń w tym obszarze był.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że w związku z suszą na pewno wpłynął do 
Burmistrza wnioski od rolników aby np. umorzyć im część podatku gruntowego.  
Burmistrz GiM powiedział, że najlepiej by było gdyby został ogłoszony stan klęski 
żywiołowej, wtedy miałby odpowiednia narzędzia żeby takie wnioski rozpatrzyć 
pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy organy ścigają sprawców pożaru familoka. 
Burmistrz GiM powiedział, że na całe szczęście wiemy, że było to podpalenie                        
i mogliśmy wejść już na budynek. Firma już tam działa, jeżeli będzie dobra 
koniunktura, to do końca września dach będzie przykryty. Będziemy mogli wnosić                   
o odszkodowanie, bo jest sprawca.   
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie  podjęła żadnych tematów. .  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz         
 
        

 Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


