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Protokół Nr 16/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 22 czerwca 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                               
radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2016 r. przyjęto                      
jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

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

Leszczyny, Radny Marek Szczech zapytał czy kwota 70 tyś. zł jest 
przeznaczona na plan zagospodarowania przestrzennego w Stanowicach. 
Wyraził wątpliwość czy musi być ona aż tak wysoka.  
Skarbnik GiM powiedział, że to jest na razie planowana kwota.  

3. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach – Przewodniczący Komisji zapytał czy jest to wstępna 
kwota. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że inna jest kwota inwestycji, a inna pożyczki.  
Oprócz zaciągnięcia umarzalnej pożyczki, gmina ma również zamiar wystąpić 
o dofinansowanie tego zadania w kwocie około 600 tys. zł. Koszt całej 
inwestycji to 1 mln 350 tys. zł. 

4. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Skarbnik GiM 
wyjaśnił, że zmiana uchwały wynika ze zmiany ustawy.  

5. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), 
poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości nie 
wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako 
służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej, 
Radny Jerzy Kapszewicz wystosował prośbę, aby jednak rozpatrzyć 
zwolnienie z opłat dróg, które rzeczywiście istnieją. 
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Skarbnik GiM powiedział, ze nie są to drogi tylko służebności drogowe. Poza 
tym ma on wątpliwość, czy organ nadzoru takie mało czytelne zwolnienie 
zaakceptowałby.  
Radny Marek Szczech powiedział, że sprawa jest jasna, tylko petycja nie 
została dobrze sformułowana. Ma on propozycję, aby Rada wystosowała 
petycję wyżej. 
Przewodniczący RM powiedział, że na ten stan prawny trzeba petycję 
odrzucić.  
Burmistrz GiM powiedział, że każdy z nas gubi się w intencji nowych zapisów 
przepisów prawa. Spowodowały one duże zaskoczenie związane z ewidencją 
gruntów. Petycję należy odrzucić, ponieważ mamy w tym temacie wiele 
niejasności. Poczekajmy, aż będziemy wiedzieć coś więcej. 

 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywne. 
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


