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Protokół Nr 9/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 listopada 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 8/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października 2015 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 14 Radnych. 
 
Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015,  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
Opowiedział, jak kształtują się dochody oraz wydatki gminy, a także poinformował                                   
o zaplanowanych inwestycjach. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że mamy przeznaczone 700 tys. zł na solary. 
Zapytał czy już wiemy gdzie one będą? 
Burmistrz GiM powiedział, że są uwzględnione sugestie poszczególnych dzielnic                           
i sołectw. Gdy będziemy mieć gotową dokumentację zapoznamy z nią radnych. Nie 
wszystkie wnioski zostały uwzględnione, tam gdzie jest możliwość usytuowania lamp 
stacjonarnych, to będziemy szli w tym kierunki. Gdy projekt będzie przygotowany, to 
poddamy go ocenie. 
Przewodniczący Komisji zapytał, w kontekście budowy boiska w Leszczynach, czy 
wypracowany przez Komisję Oświaty harmonogram dot. kolejności budowy boisk, 
będzie dalej uwzględniany. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że procedujemy obiekt sportowy tam, gdzie go nie ma. 
Wszędzie będą remonty boisk w takiej procedurze jak to było w Czuchowie czy 
Palowicach, czyli z uproszczoną dokumentacją. W Leszczynach był potrzebny 
projekt. Boiska wielofunkcyjne będą tworzone na bazie starych. Będziemy szukać 
środków zewnętrznych np. z obszarów wiejskich. Gdy środki się pojawią to od razu 
będziemy w te zadania wchodzić. 
Przewodniczący Komisji zapytał o koszt nadbudowy tarasu w ZS NR 1 w 
Leszczynach. 
Burmistrz GiM powiedział, że być może będzie to tyle kosztowało, być może 
zdecydowanie mniej, ale problem tarasu trzeba w końcu rozwiązać.  
Przewodniczący Komisji zapytał o środki na park im. Furgoła. 
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Burmistrz GiM wyjaśnił, że „Grzyb” znika, otwiera się nowa przestrzeń i chcemy 
pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie parku. Chcemy go ożywić. Co do 
terenu, który zostanie po budynku, damy pewne propozycje. Być może pojawi się 
chętny w obszarze komercyjnym i wtedy ten teren sprzedamy.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy plan termomodernizacji budynków można 
uznać za pewnik.  
Burmistrz GiM powiedział, że na razie nic nie jest pewne. Wszelkie roszady 
wynikają z tego, że pewna grupa budynków mogła wpaść w obszar szpitali i nie 
uzyskalibyśmy tylu punktów, jeżeli chodzi o specyfikację. Pogrupowano je dlatego, 
żeby pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Koszt termomodernizacji to ok                              
10 mln zł. Wg wszelakich wyliczeń zabezpieczenie finansowe własne mamy. Gdy 
uzyskamy dofinansowanie, nie pominiemy żadnego z tych zadań.  
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że w budżecie na rok 2016 mamy zaplanowaną 
bardzo dużą kwotę na pomoc społeczną – ponad 16 mln zł. Uważa on, że osoby 
otrzymujące tą pomoc, powinny to w jakiś sposób odpracować na rzecz gminy. Nie 
powinniśmy rozdawać pieniędzy za darmo.  
Skarbnik GiM powiedział, że w kwestii opieki społecznej, to budżet państwa nakłada 
na nas zadania, na które otrzymujemy prawie 11 mln zł dotacji. Już w poprzedniej 
kadencji ograniczyliśmy wydatki na dodatki mieszkaniowe. Nie mamy instrumentów 
prawnych, aby zmusić osoby korzystające z opieki społecznej do odpracowania. 
Burmistrz GiM dodał, że jest to dla nas obszar obligatoryjny i z przepisami nie ma 
dyskusji. Jeżeli coś zależy od nas, to skupiamy się, żeby kryteria były szczelne. 
Największy problem dotyczy pewnej grupy, którą już mamy zdiagnozowaną- jest to 
tzw. bezrobocie pokoleniowe. I ciężko coś z tymi osobami zrobić.  

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku – Skarbnik GiM wyjaśnił,                        
że stawki maleją o 1,2%, 

4) zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomość obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku - Skarbnik GiM 
wyjaśnił, że w związku z nową ustawą o rewitalizacji musieliśmy wprowadzić 
do naszej uchwały całkiem nową stawkę.  

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 
górniczego „Dębieńsko 1” – Przewodniczący Komisji zapytał czy Rada może 
przegłosować tylko niektóre załączniki. 
Burmistrz GiM powiedział, że prawnik musi sprawdzić, jak taka procedura by 
wyglądała. Dodał, że nie ma innych, poza kopalnianymi, przyczyn 
podniesienia rzędnej.  

 
Na zakończenie Przewodniczący RM Bernard Strzoda poinformował, że  związku                           
z tym, że na posiedzeniach Komisji nie było czasu na omawianie projektu Uchwały 
Budżetowej na rok 2016, 2 grudnia o godzinie 15tej odbędzie się posiedzenie Komisji 
poświęcone tylko problemom budżetu. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała         
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodniczący Komisji 

             Radny Bogdan Knopik 

    


