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Protokół Nr 11/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 16 grudnia 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 9/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2015 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 12 radnych. 
Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 2 grudnia 2015 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) Uchwała Budżetowa na rok 2016 – pojawiła się jedna zmiana                                       
od poprzedniego posiedzenia Komisji 100 tys. na punkty świetlne,  

2) zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r – wyjaśnił, że w obszarze dochodów 
uporządkowano pewne rzeczy oraz omówił zmiany, które pojawiły się                                   
w obszarze wydatków. 

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny – od ostatniej Komisji jest tylko jedna zmiana – 100 tys. zł 
związana z oświetleniem, jest tam poślizg z opracowaniem projektu i płatność 
przejdzie na rok przyszły.  

Przewodniczący Komisji zapytał skąd się wzięły dochody w wysokości 500 tys. zł. 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że są to środki z dzierżawy wałów płaskich.  
Przewodniczący Komisji zauważył również, że mamy dochody w wysokości                    
100 tys. zł z odsetek bankowych i lokat. 
Skarbnik GiM powiedział, że staramy się lokować wolne środki pieniężne na 
rachunkach bankowych.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy wszystkie sprawy projektowe związane                      
z zameczkiem są załatwione.  
Skarbnik GiM powiedział, że szczegółów nie zna. Powiedział, że musimy złożyć 
wniosek.  
Radny Waldemar Mitura zauważył, że mamy zwrot udzielonej dotacji na Izbę 
Wytrzeźwień. Zapytał ile kosztuje tam doba i ilu delikwentów zapłaciło. 
Sekretarz GiM powiedział, że jest to kwota około 350 zł, odzyskujemy niewielką 
część przeznaczonej kwoty.  
 



2 

Radna Jolanta Szejka zauważyła, że mamy wysoki dochód z odsetek od 
niezapłaconych podatków – 115 tys. zł. 
Skarbnik GiM powiedział, że zdarzają się osoby, które nie płacą albo płacą                               
z opóźnieniem. Jednak nie ma większych bieżących zaległości. Mamy obowiązek 
egzekwowania każdej zaległości. Tyle, że nie zawsze to postępowanie kończy się 
sukcesem. Zaległości podatkowe powyżej 1 tys. zł wpisujemy na hipotekę.  
Randa Izabela Tesluk zapytała co zrobić ma rodzina, która ma komornika z powodu 
zaległości w opłatach za śmieci. Jest to rodzina w trudnej sytuacji życiowej.  
Skarbnik GiM powiedział, że ordynacja podatkowa przewiduje cały katalog ulg jakie 
przysługują takm osobom. Musi ona zwrócić się do Burmistrza z wnioskiem                                   
o umorzenie lub rozłożenie na raty. My musimy przeprowadzić całe postępowanie 
dowodowe, a następnie zapada decyzja uznaniowa Burmistrza. Staramy się być 
bardzo ostrożni jeżeli chodzi o wszelkie umarzanie.  
Wyżej omówione uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Radny Grzegorz Płonka zwrócił uwagę, że samochód służbowy Burmistrza jest 
awaryjny, te auto nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i ma prośbę żeby 
zastanowić się czy nie warto by zakupić nowego.  
Radny Wacław Brózda zaproponował żeby temat ten wznowić po uchwaleniu 
budżetu na rok 2016.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że powinniśmy wiedzieć w jakim stanie jest ten 
samochód. Należałoby poznać jego stan techniczny.  
Sekretarz GiM powiedział, że przechodzą przez jego ręce rachunki za naprawę i on 
wie ile to kosztuje. Jest to auto stosunkowo stare i  rzeczywiście trzeba się nad tym 
tematem zastanowić. 
Przewodniczący Komisji poprosił Sekretarza GiM żeby na następną Komisję 
przygotował  informacje w tym temacie.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała         
Sylwia Gruszkiewicz      

Przewodniczący Komisji 

   Radny Bogdan Knopik 

    


