
 Protokół Nr 04/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 maja 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście
(wg załączonej  listy   obecności).
Przewodniczący Komisji  radny Jan Pala powitał wszystkich zebranych i stwierdził, 
że  w  posiedzeniu  Komisji  bierze  udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum. 
Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu w poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2010 rok.
4. Omówienie  informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
5. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta zwrócił uwagę aby zgodnie z ustawą 
o  finansach  publicznych  Komisja  dokonała  rozpatrzenia  sprawozdania  oraz 
informacji.  Zgodnie  z  powoływaną  ustawą  rozpatrzeniu  podlega  również 
sprawozdanie finansowe, które członkowie Komisji otrzymali.
Przewodniczący Komisji w związku z powyższym przedstawił zmieniony porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu w poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2010 rok.
4. Rozpatrzenie   informacji  o  stanie  mienia  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny. 
5. Rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny za 2010 r.
6. Sprawy bieżące. 

Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 2
Protokół  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  03/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 3
Skarbnik G i M przedstawił uchwałę Nr 4100/II/61/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
II  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Katowicach.  II  Skład 
Orzekający RIO wydał  pozytywna opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego.
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Następnie omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2010 r. 
Uchwalony budżet na 2010 r. po stronie dochodów opiewał na kwotę 93 732 617,87 
zł, po stronie wydatków na kwotę 101 588 479,04 zł. Po dokonaniu w trakcie roku 
zmian dochody wykonano w wysokości 90 591 701,17 zł na plan 91 361 375,92 zł, 
co stanowi 99,2% wykonania planu dochodów. Dochody bieżące stanowią 95,89%, 
dochody majątkowe 4,11%. Wydatki wykonano na kwotę 91 736 926,96 zł na plan 
98 754 942,87 zł,  co stanowi  92,9% wykonania planu wydatków.  Wydatki  bieżące 
stanowią  95,45%,  wydatki  majątkowe  4,55%.  Przychody  budżetu  wykonano 
w kwocie 13 273 871,31 zł, na co składają się przychody z tytułu emisji obligacji – 
9 500 000 zł i innych rozliczeń krajowych w kwocie 3 773 871,31 zł.
Rozchody budżetu wykonano w kwocie  6 282 189,42 zł., na co składają się spłaty 
pożyczek krajowych – 1 086 427 zł, spłaty kredytów – 2 195 753 zł, wykup papierów 
wartościowych – 3 000 000 zł.
Budżet 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 1 145 225,79 zł. 
Następnie  Skarbnik  mówił  realizację  zadań  inwestycyjnych,  wykonanie  planu 
finansowego oświaty, zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz ZD i SK.
Przewodniczący Komisji pytał o dalszą realizację budowy Orlika w Leszczynach.
Skarbnik G i M poinformował, że inwestycja będzie realizowana, obecnie trwa etap 
procedury przetargowej.

Ad. 4
Skarbnik G i M omówił informację o stanie mienia Gminy i Miasta.  Stan mienia na 
31  grudnia  2010  r.  wynosi  3 600 969,27  m2,  środki  trwałe  w  wartości  brutto  na 
31 grudnia 2010 r.  stanowi kwotę 207 087 003,41 zł, wartości niematerialne i prawne 
wyniosły kwotę 318 333,89 zł.
Przewodniczący Komisji prosił o bliższe wyjaśnienia dot. zbycia mienia jednostki 
samorządu terytorialnego.
Radna Jolanta Szejka zgłosiła pytanie dot. zakupu gruntów w Bełku.
Radny Edward Kucharczyk pytał o koszty rzeczoznawcy majątkowego.
Ustalono, że informacje w powyższych sprawach zostaną przekazane na kolejnym 
posiedzeniu Komisji planowanym na 17 maja br. 

Ad. 5
Skarbnik G i M omówił sprawozdanie finansowe gminy i miasta za 2010 rok tj. bilans 
z  wykonania  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  na  który  składa  się 
7 sprawozdań. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

    Przewodniczący Komisji
                   radny Jan Pala
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