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Protokół Nr 17/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 24 sierpnia 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 16/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca 2016 r. przyjęto                      
jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok, odpowiedział na pytania zdane przez 
członków Komisji dot. takich zadań jak opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu w rejonie skrzyżowania ulic Głównej i Palowickiej                 
w Bełku, wykonanie ciągów pieszych i miejsc postojowych w Czerwionce, 
zakupi gruntu – okolice dworca PKP w Czerwionce, zakup średniego 
samochodu pożarniczego dla OSP Palowice, nadbudowa tarasu budynku                      
ZS Nr 1, zagospodarowanie terenu przy budynku USC.  

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

 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywne. 
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił problem omówiony na 
Komisji Oświaty, dot. zakupu sprzętu nagłaśniającego dla MOK. Powiedział,                            
że on również podda pod głosowanie taki wniosek. 
Burmistrz GiM powiedział, że o dobrze by było taki sprzęt mieć, jednak musi za tym 
iść dyscyplina co do harmonogramu imprez, żeby się nie nakładały. Jednak musimy 
pamiętać, że w roku szkolnym 2016/2017 brakuje klas pierwszych, a co za tym idzie 
nie mamy subwencji oświatowej. Brakuje około 1,7 mln. zł. Dlatego musimy być 
ostrożni jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych. Musimy się najpierw 
dowiedzieć co przyniesie reforma oświaty. 
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Przewodniczący Komisji zapytał czy wiadomo coś więcej na temat gimnazjów. 
Burmistrz GiM powiedział, że we wrześniu wszystkie decyzje dot. oświaty powinny 
być podjęte. 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby podjąć wniosek dot. sprzętu 
nagłaśniającego z intencją na przyszły rok budżetowy.  
 

 Komisja podjęła jednogłośnie wniosek, aby przyszłym roku budżetowym,                     
w miarę możliwości finansowych zabezpieczyć środki na zakup sprzętu 
nagłaśniającego dla MOK.  
 

Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie są podatki. 

Skarbnik GiM powiedział, że średnio wydajemy 500 decyzji na tydzień, jesteśmy 

mniej więcej w połowie, może do końca roku zdążymy. 

Radny Antoni Procek powiedział, że mieszkańcy się skarżą, że nie będą mieli                        

z czego zapłacić wszystkich rat podatku w ciągu dwóch tygodni. 

Skarbnik GiM powiedziała, że zatrudniamy dodatkowe osoby, fizycznie nie mamy 

już miejsca na przyjęcie kolejnych. A sprawy są skomplikowane. Poza tym na 

wydanie decyzji mamy 3 lata.  

Burmistrz GiM dodał, że jesteśmy w okresie urlopowym, a nie będziemy zabraniać 

pracownikom urlopu, którzy i tak pracują w stresie. Żaden powiat tego tak nie 

przeprowadzał, inne powiaty robiły to obrębami. 

Radny Jan Pala zapytał jak w takim razie gmina funkcjonuje. 

Skarbnik GiM powiedział, że część osób już zapłaciła podatek. 

Burmistrz GiM dodał, że gdybyśmy czekali na każdy pieniądz, który ma wpłynąć nie 

byłoby remontów i zadań. Skarbnik nad tym panuje.  

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


