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Protokół Nr 25/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 26 kwietnia 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  
Pkt. dot. omówienia sprawozdania z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny 
za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia GiM Czerwionka-Leszczyny za okres                      
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. został  przeniesiony na następne 
posiedzenie Komisji. 
Przedstawiony porządek posiedzenia Komisja przyjęła "jednogłośnie" - głosowało         
12 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 marca 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 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że zmiany wynikają m.in. z przesunięcia 
termomodernizacji. W maju będziemy powtórnie składać wniosek na tzw.                    
3 grupę. Ponadto musieliśmy zabezpieczyć kwotę na usługi pocztowe, czeka 
nas nowa umowa, a Poczta Polska podniosła stawki. Być może urząd zatrudni 
gońców.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał skąd wynika taka kwota na usuwanie 
dzikich wysypisk śmieci. 
Skarbnik GiM powiedział, że wnioskował o nią ZDiSK. 
Burmistrz GiM dodał, że ustawa nie zlikwidowała dzikich wysypisk.                       
Co dziwne pojawiają się tam worki mieszkańców, którzy mają złożone 
deklaracje na wywóz śmieci. Jednak często są to śmieci poremontowe.                       
W lesie w Szczejkowicach ktoś wyrzucił kilka ton odpadu po asfalcie. 
Prowadzimy w tej sprawie postępowanie.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał, czy w tej sprawie nie lepiej byłoby 
powiadomić prokuraturę. 
Burmistrz GiM powiedział, że zostało to zgłoszone na policję. Jednak policja 
mówi, że nie ma sprawców i przeważnie takie postępowanie kończy się 
umorzeniem. 
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Przewodniczący Komisji zauważył, że w budżecie jest kwota w wysokości                
110 tys. zł dla ZGM na audyt energetyczny osiedla familoków. Powiedział,                   
że ta sprawa zostało szczegółowo omówiona na komisji Ochrony Środowiska     
i z tego co wie, koszt podłączenia osiedla do ciepłociągu to od 1,5 do 12 mln.  
Były także sugestie, że osoby tam mieszkające nie będą płacić. Zapytał jakie 
będą dalsze działania. 
Burmistrz GiM powiedział, że czekają nas restrykcje również na obszar 
komunalny i będziemy musieli niską emisję ograniczyć. Skoro jest możliwość 
pozyskania środków, to dajemy propozycję. Osiedle familoków to bomba 
ekologiczna, gdyż działają tam nielegalnie podłączone piece. Poza tym nie 
możemy dzielić mieszkańców.  Polityka w tej sprawie musi być spójna                                     
i wyrównywać szanse. Te dwa programy powinny zacząć działać 
równocześnie tj. dotacje do pieców i uciepłownienie familoków.                                        
Ul. Kombatantów jest gotowa do podłączenia, są tam Wspólnoty 
mieszkaniowe, nie ma problemu ze ściągalnością czynszów. Cały czas 
modernizujemy to osiedle. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że mówimy tu o kolejnym kierunku 
ograniczenia niskiej emisji. Mamy czas żeby się zastanowić, kiedy ten temat 
podjąć. Audyt energetyczny wykaże potrzeby energetyczne osiedla. 

2) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu – 
uchwała do wprowadzeni do porządku obrad sesji RM. 
 

W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 5 
Radny Wacław Brózda poruszył temat spraw własnościowych na terenie gminy. 
Często nie wiemy do kogo dany teren należy. Musimy się tym zainteresować. Taka 
sytuacja dotyczy słupów oświetleniowych na parkingu przy ul. Sportowej.  
Zapytał kiedy będzie odpowiedź na wniosek dot. zatrudnienia w ZDiSK. 
Burmistrz GiM powiedział, że ZDiSK jest i będzie. Średnie wynagrodzenie w ZDISK 
jest na poziomie 2900 zł i nie jest najniższe. Jedno chcą tam pracować, inni wolą 
gdzie indziej.  
Dodał, że wszystkie sprawy dot. własności, które nie są jeszcze załatwione na pewno 
nie wynikają z opieszałości gminy. 
Radny Grzegorz Płonka zapytał jak wygląda sprawa rewitalizacji zameczku                         
w Leszczynach. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że jest przewidziana na 2018 r. 
Radny Grzegorz Płonka zauważył, że przydałyby się solary wzdłuż ul. Rybnickiej. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


