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Protokół Nr 40/2018 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 26 września 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. Sprawozdanie z działalności Komisji w VII kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
5. Sprawy bieżące. 

 
 
Ad. 1  
Przedstawiony porządek posiedzenia Komisja przyjęła „jednogłośnie" - głosowało                        
11 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 39/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 29 sierpnia 2018 roku został 
przyjęty 10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 11 radnych. 
 

Ad.3 
Skarbik GiM omówił 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. 

 
Do pozostałych materiałów zawartych w porządku obrad Komisja nie zgłosiła uwag. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał jak jest z budową Sali w SP w Palowicach. 
Skarbnik GiM powiedział, że będzie dopiero procedura przetargowa.  8 października 
nastąpi otwarcie ofert. Wtedy będzie wiadomo jaką kwotę należy przeznaczyć na to 
zadanie.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy w tym roku zaczną się prace związane                         
z budową ronda w Leszczynach.  
Burmistrz GiM odpowiedział,  że być może na przełomie roku.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy partycypujemy w kosztach ronda. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że tak 
Dodał, że ostatnio wyskoczył problemu ul. Prostej w Dębieńsku, która  po opadach 
deszczu jest zalewana. Była tam wizja lokalna, pytanie czy mamy operaty wodne. 
Zastanawiamy się jak temu zapobiec, żeby duże ilości wody nie wylewały się.  
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w VII 
kadencji Rady Miejskiej  2014-2018. 
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Ad. 5 
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy będzie zrobiony parking przy Ośrodku 
Zdrowia w Przegędzy, gdyż otrzymuje on sprzeczne informacje na ten temat. 
Burmistrz GiM powiedział, że zadanie to zostanie zrealizowane, pytanie tylko kiedy. 
Problem dot. tego kto to ma zrobić. Będzie to robiła firma, która robi deptak przy                  
ul. Sportowej i najpierw musi to zadanie dokończyć. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz    

 

 

                                                                      Przewodniczący Komisji 

                                                       Radny Bogdan Knopik 


