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Protokół Nr 26/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 24 maja 2017 r.  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         

wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji - 
radny Jerzy Kapszewicz, 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          
11 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2017 r. został przyjęty  
przy jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 11 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  
Wyjaśnił, że po stronie wydatków mamy dwie większe sumy tj. 585 tys. zł dla MOK 
m.in. na organizację ATR oraz innych imprez kulturalnych, a także 710 tys. zł na 
zadanie „likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego 
nośnika ciepłą na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszcznach” – 
audyty energetyczne i wykonanie projektów.  
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że te projekty ważne są tylko dwa lata, 
zapytał czy to zadanie będzie realizowane? 
Skarbnik GiM powiedział, że musimy te projekty mieć, żeby uzyskać 
dofinansowanie. Na każdy budynek musi być odrębny projekt i audyt. 
Przewodniczący RM powiedział, że olbrzymim zainteresowaniem cieszy się 
dofinansowanie do kotłów, mamy na to mało funduszy, a teraz dajemy tyle środków 
na familoki. 
Burmistrz GiM powiedział, że musimy patrzeć na ograniczenie niskiej emisji przez 
pryzmat osiedla. Gdy nic nie zrobimy, za parę lat gmina będzie płaciła olbrzymie kary. 
Dziś większość źródeł ciepła mieszkańcy mają tam nielegalnie. To podłączenie i tak 
trzeba by było zrobić. Co do dofinansowania do kotłów, to zobaczymy jakie środki 
finansowe będą potrzebne, żeby można było zrealizować kolejne wnioski. Dodał,                
że był ostatnio na spotkaniach  z mieszkańcami i zaobserwował dwie postawy. Tych, 
co wiedzą, co to jest ograniczenie niskiej emisji i tych, co mają w piwnicach mułu                      
i flotu na pięć lat. Ich racjonalne myślenie kończy się z chwilą, gdy zauważają,                         
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że ekologia będzie kosztować. Musimy zabezpieczyć pieniądze na kolejne piece,                  
ale jest on coraz mniej przekonany, że ten sposób ograniczenia niskiej emisji będzie 
skuteczny.  
Radny Marek Szczech poprosił o dane dot. zadłużenia na familokach, zapytał jak 
przebiega proces windykacji, co gmina robi, żeby je zmniejszyć. 
Burmistrz GiM powiedział, że tworzymy mieszkania socjalne, żeby zadłużonych 
mieszkańców przesiedlić. Była nadzieja, że 500+ wpłynie na obniżenie zadłużenia, 
ale tak się nie stało.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji 

  

  Radny Jerzy Kapszewicz 


