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Protokół Nr 12/2016 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 27 stycznia 2016 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 11/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 16 grudnia 2015 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik G i M omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny.  
Przewodniczący Komisji w związku z planowanym zakupem samochodu 
służbowego pytał o stan techniczny obecnego samochodu. 
Sekretarz Gminy i Miasta poinformował, że samochód wykorzystywany jest nie 
tylko przez Burmistrza ale i innych pracowników Urzędu – do przewozu materiałów 
do RIO UW, UM i innych,  do przejazdu delegacji gminy,  przewozu pracowników na 
wizje, przewozu gości z zewnątrz, również mieszkańców na wybory, jubileusze. 
Samochód ma 9 lat i przebieg 204 tys. km, jego awaryjność jest coraz większa, 
występuje między innymi ubytek oleju, brak stabilności układu jezdnego, korozja, 
wyłącza się wspomaganie kierownicy, zawieszają kierunkowskazy. 
Radny Waldemar Mitura pytał jakie były argumenty za kupnem SKODY. 
Burmistrza Gminy i Miasta dodał, że jest codziennym użytkownikiem samochodu 
ale kierowców jest wielu co również ma wpływa na jego stan. Jest to bardzo 
praktyczne auto, cena była w miarę konkurencyjna i po 9 latach intensywnego 
użytkowania ma prawo być w takim stanie jakim jest. 
Radny Józef Szczekała stwierdził, że zgodnie z przepisami, samochodu w takim 
stanie nie dopuszczono by do transportu zwierząt. 
Sekretarz G i M dodał, że nie wyklucza się zakupu samochodu tej samej marki,       
ze względu na zachęcające ceny. 
Radny Leszek Salamon stwierdził, że samochód służbowy jest wizytówką gminy. 
Podziękował za uczciwość w przekazaniu informacji o stanie technicznym 
samochodu. 
 

Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywne.  
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych  w porządku sesji członkowie Komisji nie 
zgłosili uwag.  
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poruszył temat opracowania przez Starostwo Powiatowe 
modernizacji ewidencji gruntów, poprzez wykonanie map cyfrowych, jakie będzie       
to miało przełożenie na wzrost podatków.            
Skarbnik G i M poinformował, że na dziś nie wiadomo jakie będzie to miało 
przełożenie  na wzrost podatków w gminie, trwa przygotowanie do wysyłki,               
do mieszkańców informacji o zmianach, dotyczy to 95% podatników, jest to ponad   
15 tys. zmian rejestrowych.  Po złożeniu deklaracji przez mieszkańców wydawane 
będą decyzję. Na pewno przesunie się płatność I raty podatku. 
Przewodniczący Komisji pytał czy będzie informacja w prasie. 
Skarbnik G i M poinformował, że  taka informacja ukaże się w Kurierze. 
Burmistrz G i M dodał, że jest to ogrom pracy, który trzeba wykonać w krótkim 
czasie. Zwrócił się do radnych aby przekazali w tej sprawie informacje mieszkańcom. 
Chcą to jak najszybciej wykonać aby płatności rat podatku nie kumulowały się. 
Radny Bernard Strzoda pytał czy przesunięcie płatności rat podatku nie wpłynie    
na wykonanie budżetu. 
Skarbnik G i M poinformował, że nie widzi tu problemu, jest możliwość zaciągnięcia 
kredytu na przejściowy deficyt. 
Przewodniczący Komisji pytał o przygotowanie gminy do realizacji programu 500 +. 
Skarbnik G i M wyjaśnił, że służby gminy działają na podstawie przepisów, na dziś 
przepisów dotyczących 500+ nie ma, niewiadomo na jakich zasadach będzie           
to realizowane i od kiedy. 
Burmistrz G i M dodał, że gmina jest do tego przygotowana jak zawsze, zadania 
zlecone są realizowane przez Urząd. Czekaja na przepisy wykonawcze, w ślad        
za tym pójdą przygotowania do obsługi. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała         
Alina Kuśka      

Przewodniczący Komisji 

   Radny Bogdan Knopik 

    


