
 

 Protokół Nr 26/2017 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 8 maja 2017 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg  załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który na wstępie powitał 
wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta                        

za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok i informacji o stanie 
mienia oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 25/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2017 r. przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji odczytał  Uchwałę Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 
2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego.  Opinia jest pozytywna.  
Zbigniew Wojtyłło Skarbnik Gminy i Miasta omówił sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku. Wyjaśnił, że realizacja 
budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach udzielonych 
upoważnień Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
Dochody budżetu zaplanowano na 140 326 155 zł. i wykonano je niemalże w 100%        
w wysokości 144 272 985 zł. 
W tym dochody bieżące wykonano w  wysokości 139 532 010 zł, co stanowi 100,6 % 
planu, zaś dochody majątkowe w 83,5 % tj. w wysokości 4 740 974 zł. 
Wydatki planowane to 148 181 689 zł., a wykonanie to 137 075 082 zł. – 92,5 %. 
W tym wydatki bieżące wykonano w  wysokości 130 038 331 zł, co stanowi 93,4 % 
planu, zaś wydatki majątkowe w 78,6 % tj. w wysokości 7 036 750 zł. 
Nadwyżka finansowa wynosi 7 197 903 zł.  
Zadłużenie gminy spada i wynosi obecnie 28 453 835 zł.  
Powiedział, że dużą niewiadomą były podatki od nieruchomości po modernizacji 
ewidencji gruntów. Do dziś niektóre sprawy nie są zakończone. Część osób 
informacji podatkowej nie złożyło, pozostało nam około 1700 spraw, które                               
są skomplikowane. Pewne sprawy dało się wyjaśnić na korzyść mieszkańców.  
Różnice w podatkach sprzed modernizacji ewidencji gruntów i po, nie wpłyną 
znacznie na budżet gminy. 
 



2 

 
Radny Bogdan Knopik zapytał na co zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa. 
Zapytał czy jest planowana spłata zadłużenia.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że jest to nadwyżka tylko jednego roku, ponieważ ogólnie 
mamy skumulowany deficyt. Spłata zadłużenie przebiega według planu.  
Dodał, że cały czas musimy uważać na wskaźniki.  
 
Następnie Skarbnik GiM omówił kolejne sprawozdania  finansowe  tj. bilans                           
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych                                  
i samorządowych zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
Omówił także informację o stanie mienia komunalnego.  

 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że dalsze omówienie spraw związanych                       
ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny       
w 2016 roku  oraz sformułowanie wniosku Komisji nastąpi na kolejnym posiedzeniu 
Komisji 15 maja br. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz 
                                                      

    Przewodniczący Komisji 

                          radny Jan Pala 


