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Protokół Nr 24/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 22 marca 2017 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         
12 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 23/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2017 r. został przyjęty  
przy jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 12 radnych. 
 

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

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2017, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny – Skarbnik GiM wyjaśnił, ze projekt uchwały będzie do 
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej. W WPF pojawi się 
zadanie budowa oświetlenia solarnego.  

Burmistrz GiM dodał, że w zmianach w budżecie pojawiła się kwota 60 tys. zł na 
zadanie na obiekcie sportowym, w najbliższym czasie pojawią się środki na podobne 
zadanie. Mamy dwa zadania z ubiegłego roku, które musimy skończyć. Jest to 
remont pomieszczeń na obiekcie w Leszczynach, gdzie mieści się także wydawka 
posiłków. Musimy ten budynek  zabezpieczyć i dostosować do warunków Sanepidu. 
Drugie zadanie jest na obiekcie w Palowicach, mamy już pozytywną decyzję 
konserwatora zabytków i należałoby to zadanie zakończyć w tym roku. 

 
Do projektów uchwał Członkowie Komisji  nie wnieśli uwag. 
 
Ad. 4  
Radny Ryszard Jonderko zapytał na jakim etapie jest zadanie nadbudowa tarasu                   
w ZS Nr 1 w Leszczynach, czy jest sens to robić w kontekście reformy oświaty.  
Burmistrz GiM powiedział, że trzeba to zrobić, żeby zabezpieczyć ten obiekt,                               
a z  powodu opadów taras się nie sprawdził. W to miejsce wyprowadzamy bibliotekę 
publiczną. Roboty są już na poziomie 70%. Jest zrobione zadaszenie, są okna, 
winda, trwają prace zakończeniowe. Do czerwca zadanie będzie zrealizowane.                                                   
W ZS, z powodu reformy oświaty, nic się nie zmieni. Będą tam również klasy 
integracyjne.   
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Radny Ryszard Jonderko zapytał czy w takim układzie tylko w ZS Nr 1 będą  klasy 
integracyjne. 
Burmistrz GiM powiedział, że wszelkie argumenty za tym przemawiają i byłoby to 
racjonalne, gdyż ZS jest przygotowany na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych.                   
Z Kolei w szkole w Przegędzy trzeba by zamontować windę, a poza tym będzie tam 
brakowało sali lekcyjnych.  
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski podjęte na Komisji Oświaty. Pierwszy  
dot. zabudowy oświetlenia na boisko sportowym w Dębieńsku. Poinformował, że po 
analizie kosztów, Komisja Oświaty zdecydowała, że zadanie to zostanie 
uwzględnione do realizacji w późniejszym czasie, w miarę możliwości finansowych 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
Drugi wniosek dot. wymiany siatki piłkochwytów na boisku w Dębieńsku. 
Przewodniczący powiedział, że w Dębieńsku te piłkochwyty funkcjonują źle i już raz 
się przewróciły. Trzeba zastanowić się nad samą ich konstrukcją. Być może jest to 
kwestia wymiany siatki na taką z większymi oczkami.  
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 

 

 

 


