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Protokół Nr 8/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 21 października 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                          
12 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 2 września 2015 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 12 Radnych. 
 
Ad. 3  
Skarbnik GiM 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. Szersza dyskusja 
dotyczyła zmian w budżecie na potrzeby oświaty, gdzie obecnie trzeba 
dołożyć około 2,2 mln zł.  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny. 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących                    
od dnia 1 stycznia 2016 roku – Skarbnik wyjaśnił, że stawki będą zmniejszone.  
Radny Marek Szczech zapytał jak procentowo zmieniła się baza. 
Skarbnik powiedział, że nie mamy ewidencji gruntów, prowadzi ja Starostwo 
Powiatowe.  

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
zasad prowadzenia Punktu Katechetycznego przy Chrześcijańskiej 
Społeczności WINNICA Kościół Boży w Chrystusie. 

Burmistrz GiM omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach Nr IX/141/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie 
wystąpienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego  w Jastrzębiu-Zdroju. Wyjaśnił, że gminy które wystąpiły ze 
Związku podejmują obecnie podobne uchwały, również Jastrzębie z powrotem do 
Związku wstąpiło.  
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Ad. 4 
W sprawach bieżących:  
Skarbnik GiM omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2015 roku. Uwag do sprawozdania nie było. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił bieżącą korespondencję dotyczącą: 

 pisma ZNP w sprawie podwyższenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 
oraz dodatku za wychowawstwo, a także waloryzacji płac dla pracowników 
niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę prośby ZNP - Komisja jednogłośnie stwierdziła,                  
że na chwilę obecną nie ma możliwości finansowych by podnieść dodatki dla 
nauczycieli.  

 dalszego remontu ul. Cichej -  członkowie Komisji uznali, iż program 
naprawczy dróg gminnych realizowany jest zgodnie z harmonogramami 
wyznaczonymi przez Rady Sołeckie i Rady Dzielnic. A zgodnie                                       
z harmonogramem Rady Dzielnicy Dębieńsko, w najbliższym czasie nie 
przewiduje się dalszego remontu  ul. Cichej. 

 remontu ulicy Swobody w Czuchowie – Komisja nie uznała tego zadania za 
priorytetowe, więc nie zostanie ono ujęte w budżecie na przyszły rok. 

 pomocy finansowej gminie Koniecpol - Komisja postanowiła nie nadawać 
sprawie dalszego biegu. 

 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że warto by się zastanowić nad zakupem 
tabletów dla radnych, gdyż jest bardzo dużo materiałów w wersji papierowej, co na 
pewno generuje koszty. 
Przewodniczący RM powiedział, ze były już przymiarki do tego tematu i trzeba się 
nad tym poważnie zastanowić.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz         
 
        

 Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


