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Protokół Nr 21/2016 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 5 grudnia 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. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny  na rok 2017. 
3. Sprawy bieżące.  

 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                          
12 radnych.  
 
Ad. 2  
Skarbnik GiM przedstawił główne zarysy Uchwały Budżetowej na 2017 rok.  
Planowane dochody:      145 mln 949 tys. 
w tym  dochody bieżące:    135 mln 463 tys. 

dochody majątkowe:       10 mln 486 tys. 
 
Planowane wydatki:      147 mln 310 tys. 
w tym   wydatki bieżące:    130 mln 142 tys. 
  wydatki majątkowe:         17 mln 167 tys. 
 
Planowany deficyt:          1 mln 360 tys. 
 
Planowane przychody:           6 mln 90 tys. 
w tym   emisja obligacji:           5 mln  

wolne środki:           1mln 90 tys. 
 
Przewodniczący Komisji zauważył, że w ubiegłym roku planowane dochody 
bieżące były na poziomie 116 mln, a dziś są na poziomie 145 mln, tak samo jest                  
w wydatkach. Zapytał skąd taka różnica 
Skarbnik GiM powiedział, że bierze się to przede wszystkim z programu 500+. 
Skarbnik GiM poinformował, że otrzymaliśmy już opinie RIO dot. przyszłorocznego 
budżetu. Wszystkie te opinie są pozytywne, natomiast opinia dot. WPF zawiera 
uwagę, że relacja wskaźników jest na mało bezpiecznym poziomie. Musimy więc                 
w tym zakresie uważać.  
 
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski Poszczególnych Komisji złożone                       
do Komisji Budżetu: 

 Wniosek Komisji Oświaty dot. przesunięcia termomodernizacji Przedszkola                     
Nr 3 w Leszczynach z roku 2018 na rok 2017. Zapytał jak wygląda sprawa 
wniosku złożonego w województwie, na jakie dofinansowanie możemy liczyć. 
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Pełnomocnik ds. PRiG  Grzegorz Wolnik powiedział, ze wstępną decyzję, 
co do kolejności termomodernizacji radni podjęli podejmując WPF. Wszystkie 
projekty, które były wykonane, jeśli chodzi o termomodernizację, były 
wykonane własnymi siłami urzędu. Wiadomo, że były brane pod uwagę 
wskaźniki związane z oszczędnością. Trzeba było stworzyć z tego trzy grupy, 
wszystko pomieszać. System oceny wniosku jest bardzo skomplikowany, stąd 
taki, a nie inny obraz poszczególnych grup. Jesteśmy dopiero na etapie oceny 
formalnej. Jak dobrze pójdzie to w maju podpiszemy umowę. Sytuację 
komplikuje nowa ustawa o zamówieniach publicznych. Chcieliśmy wziąć 
jednego wykonawcę na np. 5 budynków, a ustawa faworyzuje małe i średnie 
przedsiębiorstwa, więc będziemy mieć 15 umów i postępowań. Na dziś nie ma 
możliwości pozmieniania grup ani kolejności termomodernizacji. 
Naczelnik Wydziału PFZ Andrzej Wącirz wyjaśnił jak zostały tworzone 
grupy, jakie wskaźniki brano pod uwagę, aby otrzymać jak najwięcej punktów 
w konkursie. Przedstawił również prawdopodobny harmonogram kolejnych 
etapów. Wszystko wskazuje na to, że zadanie to się przesunie i pierwsze 
termomodernizacje ruszą dopiero w 2018 roku. 
Burmistrz GiM powiedział, że musimy być optymistami i mieć nadzieję, że w 
2017 roku jakieś zadania zostaną zrealizowane. Dodał, że dobrze by było 
wypróbować nową ustawę o zamówieniach publicznych na mniejszym 
zadaniu.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że na 2017 rok mamy zaplanowanych                    
7 pozycji. Zapytał czy wszystko się poprzesuwa. Zapytał czy jeżeli rok 2017 
przesunie się, przedszkole to będzie mogło być robione nadal w 2018 roku, 
czy wskoczy na 2019 r.  
Pełnomocnik ds. PRiG  powiedział, że być może się uda je zostawić w 2018 
roku. Jak będziemy mieli więcej danych to możemy wtedy siąść do dyskusji. 

 Wniosek Komisji Ochrony środowiska dot. zabezpieczenia w budżecie 
środków na dopłaty do wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców 
indywidualnych. 
Burmistrz GiM powiedział, że do budżetu została wprowadzona kwota                   
w wysokości 100 tys. zł na realizacje tego zadania. 
Przewodniczący RM dodał, że ideą tego wniosku było to, aby w ogóle 
uruchomić ten program. W trakcie jego realizacji będziemy widzieli jakie jest 
zainteresowanie i jakie będą możliwości. 

 Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej dot. przekazania większych środków 
dla ZDiSK.  
Burmistrz GiM powiedział, że rozmawiał w tej sprawie z dyrektorem ZDiSK. 
Przypomniał, ze w ubiegłych latach w trakcie roku budżetowego ZDiSK został 
znacząco dofinansowany. Dodał, że w naszej gminie ZDiSK musi 
funkcjonować.  

Przewodniczący Komisji przypomniał, że brakuje także 350 tys. zł dla MOKu                    
na imprezy plenerowe. 
Burmistrz GiM powiedział, że kultura to jest także biznes, choć nie do końca na 
siebie zarabia. I trzeba w ten sposób do tego podejść. Imprezy biletowane dobrze się 
sprzedają. Ocena działalności CKE jest bardzo wysoka. Za nieduże środki potrafimy 
eksportować to, co jest związane z naszą lokalna kulturą. Jest on na pewno za 
dosprzętowieniem CKE. Ważne jednak, aby imprezy nie nakładały się na siebie. 
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Przewodniczący Komisji zapytał gdzie odbędą się najbliższe dożynki powiatowe.  
Burmistrz GiM powiedział, że w Bełku będzie msza, następnie przejazd na boisko 
do Palowic.  
Przewodniczący Komisji  zapytał jak wygląda sprawa budowy boisk przyszkolnych. 
Burmistrz GiM powiedział, że następne boisko będzie robione w Książenicach. 
Dodał, że nie rozmawiał w tym temacie z radnymi, ani z sołtysem. Uznał, że                            
w Książenicach budowa boiska będzie zamknięciem problemu ze szkołą. I wtedy już 
do tego tematu nie wracamy. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że środki na budowę przedszkola                            
w Dębieńsku zostały wycofane z powodu konieczności reorganizacji sieci szkół.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy będzie kontynuowana budowa chodnika przy 
ul. Konopnickiej. 
Burmistrz GiM powiedział, że jak jest to w planie, to tak. 
Radny Waldemar Mitura zapytał co z lampami przy ul. Dworcowej. 
Pełnomocnik ds. PRiG  powiedział, że jest to teren PKP i dyskusja z nimi jest 
bardzo trudna. Chcemy to zrobić, ale to wymaga pełnej procedury pozwolenia na 
budowę.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy są plany zagospodarowania terenu zielonego 
koło PKP. 
Pełnomocnik ds. PRiG  powiedział, że jest to teren przeznaczony na obsługę 
komunikacji. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy jest możliwość, aby do projektu na solary 
dodać 4 lampy przy ośrodku zdrowia w Przegędzy. 
Pełnomocnik ds. PRiG  powiedział, że projektu zmienić się już nie można. Poza tym 
za ośrodkiem zdrowia jest sieć i pełne uzbrojenie, więc można dać tam zwykłe 
lampy. 
Radna Janina Binda zapytała kiedy będzie robiony teren przed ośrodkiem zdrowia 
w Czerwionce. 
Pełnomocnik ds. PRiG  odpowiedział, że wtedy kiedy będą na to pieniądze. Dodał, 
że dobrze byłoby to zrobić, ponieważ Medipoz wywiązał się z umowy. 
Przewodniczący RM powiedział, że parę lat wstecz robiliśmy place zabaw i na 
niektórych urządzenia już niszczeją. Należałoby je wymienić. W Palowicach plac 
zabaw jest mocno wykorzystywany zarówno przez mieszkańców, jak i przedszkole                 
i szkołę, a urządzeń jest za mało. Należałoby zauważyć ten problem. 
Pełnomocnik ds. PRiG  powiedział, że w tym roku mija termin gwarancji na place 
zabaw. Wszystko zostało ponaprawiane. Teraz już będziemy to robić na własny 
koszt. 
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie jest sprawa monitoringu w gminie. 
Burmistrz GiM powiedział, że wnioski z pracy komisji ds. monitoringu będą 
pochodną do podjęcia działań. Komisja działa sprawnie.  
Radny Waldemar Mitura dodał, że monitoring jest niezbędny, ale jest wiele jego 
wariantów i trzeba się liczyć z kosztami. Prawdopodobnie będzie robiony etapami. 
Pytanie skąd wziąć środki.  
Pełnomocnik ds. PRiG  dodał, że nie ma tu możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych. 
Przewodniczący Komisji zapytał o wskaźniki zadłużenia gminy. 
Skarbnik GiM powiedział, że zbierane są ostateczne dane z jednostek. Jutro 
zostanie podjęta decyzja co do ilości emisji obligacji komunalnych. 
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Radny Ryszard Jonderko zapytał kiedy będzie koniec działań związany                                 
z podatkami. 
Skarbnik GiM powiedział, że nowy wymiar pójdzie w całości. Na dziś zostało do 
wystawienia mniej niż 1000 decyzji ale część osób w ogóle nie złożyła deklaracji. 
Kolejnym etapem będzie ich weryfikacja, wszczęcie postępowania itd. 
Radny Jerzy Kapszewicz zauważył,  że udało się ograniczyć środki na schronisko 
dla zwierząt w Rybnik. Powiedział, że należałoby to nadal pilotować, może da się tą 
kwotę jeszcze zmniejszyć. 
Przewodniczący Komisji zapytał skąd taki wzrost wydatków na oświatę. 
Skarbnik GiM powiedział, że w kwocie tej są ujęte zadania inwestycyjne                              
tj. termomodernizacja.   
 
Ad. 3 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła żadnych tematów. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała         
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

         

   Radny Bogdan Knopik 


