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Protokół Nr 31/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 22 listopada 2017 roku  

   
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. Omówienie projektu budżetu na rok 2018. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Przedstawiony porządek posiedzenia Komisja przyjęła „jednogłośnie" - głosowało                        
13 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2017 roku został 
przyjęty  12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 – 
omówiono takie zadania jak wprowadzenie środków na zadania inwestycyjne na 
obiektach sportowych, zmniejszenie środków na budowę sali gimnastycznej czy 
wprowadzenie  środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pn. zakup                           
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; 
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących                               

od dnia 1 stycznia 2018 roku - podatek wzrasta o 1,9% czyli o stopień inflacji, o tyle                               
o ile wzrosły maksymalne stawki obwieszczone przez Ministerstwo Finansów. 

W/w uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.  
 
Następnie Skarbnik GiM na prośbę Komisji przypomniał obowiązujące uchwały dot. 
zwolnień podatkowych. 
 
Ad. 4 
Skarbnik GiM omówił podstawowe założenia projektu budżetu na 2018 rok. Powiedział, 
że nastąpi wzrost zarówno dochodów jak i wydatków. Jeżeli chodzi o wskaźniki, to musimy 
zachować dużą ostrożność, gdy ich nie spełnimy zainteresuje się nami organ nadzoru.  
Nadwyżka operacyjna wynosi tylko 2 mln. zł. W planowanym budżecie dochody                              
z  podatków od nieruchomości jak i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
mamy określone na poziomie 97% i jest to poziom realny. Największe wydatki poniesiemy 
na oświatę. Wydatki w innych jednostek planowane są na poziomie tegorocznym, jednak 
wnioski rzez nie złożone były wyższe o 22 mln zł.  Ogólnie wydatki bieżące to 166 mln zł, 
zaś wydatki majątkowe 30 mln zł. deficyt wyniósłby ponad 30 mln. zł, jednak pod 
warunkiem, że wyemitujemy wszystkie obligacje. Jednak ma on nadzieję, że wyemitujemy 
ich mniej i uda się zejść z długiem do poziomu 26 mln zł.  
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Przewodniczący Komisji zauważył duży wzrost wydatków na oświatę. Powiedział, że na 
następnym posiedzeniu podejmiemy dyskusję w tym temacie. Poprosił radnych, aby na 
raz następny wskazali konkretnie jakie wnioski prze z nich złożone znalazły się do 
realizacji w przyszłym roku, a jakie nie.  
Burmistrz GiM dodał, że i tak raz w miesiącu procedujemy budżet, a lepiej gdy prognoza 
jest ostrożna. W propozycjach budżetowych, ani jedno zadanie nie zostało wymyślone 
przez niego, wszystko to czyjeś wnioski. Niestety dobijają nas koszty stałe.   
 
Ad.5  
Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Budżetu                          
i Finansów dot. projektu budżetu na rok 2018 odbędzie się 5 grudnia o godz. 14:30. 
Posiedzenie to jest dla wszystkich radnych RM.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

 

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


