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Protokół Nr 38/2018 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 27 czerwca 2018 roku  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji, pozostali radni oraz 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący 
Komisji - radny Bogdan Knopik, który powitał wszystkich obecnych i przedstawił 
następujący 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  
Przedstawiony porządek posiedzenia Komisja przyjęła „jednogłośnie" - głosowało                        
8 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 37/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2018 roku został przyjęty  
6 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”. 
 

Ad.3 
Komisja ponownie zajęła się sprawą rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia          
z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 
budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy      
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1457 ze zm.) działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od               
1 stycznia 2018 roku. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymano dodatkowe materiały 
zawierające uchwały wprowadzające zwolnienia o które wnoszą składający petycję. 
Kierownik Ref. Finansowo-Budżetowego poinformowała, że wykładnia w tym 
zakresie nie zmieniła się i tak jak wyjaśniano to na poprzednim posiedzeniu  na dziś 
petycja nie może być uwzględniona, gdyż nie można wprowadzać podmiotowych 
zwolnień z podatku, a jedynie przedmiotowe. Takie też są orzeczenia SKO                  
i stanowisko śląskiego nadzoru prawnego. Wszystkie przedłożone uchwały są spoza 
naszego województwa. 
Przedstawiciel Klubów Mateusz Kotula stwierdził, że w uchwałach są różne zapisy. 
Dodał, że prawo podatkowe jest jednakowe w całym kraju, w naszym województwie 
takiej uchwały nie podjęto i nie wiemy czy nadzór prawny będzie miał uwagi. 
Proponuje aby zastosować formułę z Gminy Komorniki. 
Radny Marek Szczech zaproponował aby przyjąć petycję, rola nadzoru prawnego 
jest taka aby ocenić zgodność z prawem. Radni nie do końca muszą kierować się 
przepisami. 
Burmistrz GIM powiedział, że nie może rekomendować takiej uchwały, wyjaśnienia 
w tej sprawie przedstawiane na poprzednim posiedzeniu nie zmieniły się. 
Zaproponował aby przy procedowaniu spraw dot. stawek podatku na rok przyszły 
ująć zwolnienia o które występują zgłaszający petycję. 
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Przewodniczący Komisji zapewnił, że wrócą do tego tematu przy omawianiu 
stawek podatku na rok przyszły. 
 
Kierownik Ref. Finansowo-Budżetowego omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 

 
Komisja w/w projekty uchwał zaopiniowała „jednogłośnie” pozytywnie – głosowało        
8 radnych.  
 

Komisja omówiła również projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
Ad. 4 
Rady Ryszard Jonderko poruszył temat dot. zamku w Palowicach. 
Burmistrza GiM poinformował, że zbliża się termin do którego miał być wykonany 
remont. Termin nie zostanie dotrzymany i będą naliczane kary umowne. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że obiekt ten wzbudza dużo emocji wśród 
mieszkańców. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Alina Kuśka     

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


