
 

 Protokół Nr 37/2018 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 8 maja 2018 roku 

 
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. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok i informacji      
o stanie mienia oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

3. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych. 
 

Ad. 2 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta omówił sprawozdanie finansowe 
Gminy i Miasta za 2017 rok, w tym: 
 

- 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. 
 

Udzielił dodatkowych wyjaśnień w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta za 2017 rok.  
Następnie przedstawił informacje dot. zadłużeń – jeżeli chodzi o podatek               
od nieruchomości łącznie od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2017 r. była      
to kwota 1 944 181 zł, w roku ubiegłym 1 696 164 zł. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta przedstawił ogólną sytuację 
finansową gminy. 
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że widoczny jest rozwój gminy, 
comiesięczne zmiany w budżecie pozwalają radnym na bieżąco śledzić co się       
w gminie dzieje. 
Radny Bogdan Knopik jako Przewodniczący Komisji Budżetowej podziękował     
za reagowanie na prośby dotyczące zmian w budżecie, za uwzględnianie sugestii 
radnych. Efektem tego jest np. dofinansowanie do wymiany pieców. 
Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku              
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       
z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok 
oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok. 
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Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok oraz opinia 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2017 rok, została przyjęta przez członków Komisji 
jednogłośnie 5 głosami „za” (załącznik do protokołu). 
 

Ad. 3  
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka 
                                             Przewodniczący Komisji 

                radny Jan Pala 


