
Protokół Nr 02/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 23 lutego 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny przewodniczący Komisji  –  Edward Kucharczyk,  który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Ad. 3
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji – projekty 
uchwał w sprawie:

1) omówienie tematów związanych z taryfami za zbiorowe zaopatrzenie  w  wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Kulesa Naczelnik Wydz. GK i L przedstawił informacje nt. procedury dot. 
taryf. 
Radny Henryk Dyrbuś pytał o ceny wody w ościennych gminach.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK poinformował, że w Orzeszu jest to kwota 7,20 zł, 
w Łaziskach 5,52 zł., w Bytomiu jest jeszcze drożej.
Radny Artur Szwed pytał ile kosztuje zakup 1m3 wody i gdzie ją kupujemy.
Bogusław Kurdek Prezes PWiK poinformował, że  koszt zakupu tj. 1,93 zł/m3 netto, 
dostawcą jest GPW. Taryfy opracowuje się na rok, wyjątkiem jest tu przedłużenie 
czasu obowiązywania taryf, jest to możliwe jednorazowo, tylko na 1 rok.  W ubiegłym 
roku taryfy nie były zwiększane, dzisiejszy wzrost jest więc wzrostem 2-letnim i jest to 
wzrost poniżej wzrostu inflacyjnego. Cena m3 wody z 4,79 zł netto wzrasta na 4,99 zł 
netto (5,17 zł brutto na 5,39 zł brutto), cena m3  ścieków  z 5,95 zł netto na 6,67 zł 
netto  (7,20  zł  brutto).  Poinformował  o  wzroście  kosztów  niezależnych  od 
przedsiębiorstwa tj. podatki, wzrost energii.
Radny Stanisław Breza  pytał o wysokość średniej płacy i planowany  wzrost płac.
Bogusław  Kurdek  Prezes  PWiK poinformował,  że   zgodnie  z  zapisami 
porozumienia, wzrost płac jest na poziomie 6%. Średnia płaca będzie wynosiła ok. 
3.400 zł. obecnie jest to 2.890 zł.
Radny  Henryk  Dyrbuś zwrócił  uwagę,  że  większa  sprzedaż  wody  powinna 
powodować  jej  potanienie,  a  mimo  otwarcia  Zakładów Drobiarskich,  który  bierze 
wodę z PWiK, cena wody idzie do góry. Poruszył również sprawę strat wody.
Bogusław Kurdek poinformował, że Zakłady kupują wodę od połowy ubiegłego roku 
ale nie jest to jakaś znacząca ilość, gdy ruszy ubojnia to będzie większa sprzedaż 



wody. Straty wody są określone na tym samym poziomie co w roku ubiegłym tj. 28%. 
Zwrócił  uwagę  na  specyficzność  gminy  –  bardzo  rozległy  obszar  150  km2 

zamieszkuje 40 tys. mieszkańców, dla porównania Rybnik ma 130 km2 , przy liczbie 
mieszkańców 150 tys. zł.
Radna Jolanta Szejka pytała o wysokość opłaty stałej.
Bogusław Kurdek poinformował, że odbiorców indywidualnych jest to 10,56 zł netto 
(11,41 zł brutto).
Radny Marek Paluch pytał z czego wynika wzrost ceny ścieków o ponad 11%.
Bogusław Kurdek poinformował, że główną przyczyną jest wzrost stawek podatku 
od nieruchomości.
Radny Arkadiusz Adamczyk pytał o podłączenia posesji do kanalizacji na terenie 
Leszczyn Starych.
Bogusław  Kurdek poinformował,  że  prowadzone  są  akcje  wspólnie  ze  Strażą 
Miejska  ale  nie  ma  możliwości  formalnego  przymusu  podłączenia  posesji  do 
kanalizacji jeżeli właściciel wykaże, że  całość ścieków jest wywożona.
Grzegorz  Wolnik  Z-ca Burmistrza  G i  M zwrócił  uwagę,  że   być  może  należy 
zastanowić się nad zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 
w zakresie zapisu o minimalnej liczbie wywozów szamba z posesji.
Radny Artur Szwed pytał o ubytki i straty wody.
Bogusław  Kurdek poinformował,  że  na  bieżąco  usuwane  są  awarie  co  daje 
wymierny efekt mniejszych strat.
Piotr Zniszczoł Rada Nadzorcza PWiK poinformował, że wprowadzany jest system 
kontroli  zużycia  wody.  Starają  się  również  wymieniać  sieci  najbardziej  dziurawe, 
o największej awaryjności. 
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza G i M zwrócił uwagę, że  firma badająca taryfy 
stwierdziła, że straty są stosunkowo niskie, np. w Tychach ubytki stanowią 40%.
Bogusław  Kurdek poinformował  o  prowadzonych  i  planowanych  działaniach 
mających  na  celu  zmniejszenie  strat  tj.  instalacja  monitoringu  studni  zakupionej 
wody,  zakup  korelatora  do  badania  najbardziej  podejrzanej  sieci.  Stale  też 
prowadzona jest wymiana sieci.
Radny  Bernard  Strzoda poruszył  sprawę  wywozy  nieczystości  z  terenów 
nieskanalizowanych,  zwrócił  uwagę  na  rozpiętość  cenową  7  zł/m3 na  terenach 
skanalizowanych i 20 zł  na terenach nieskanalizowanych.
Komisja nie wyraziła swojej opinii w w/w sprawie.
Radny  Arkadiusz  Adamczyk zgłosił  wniosek  o  przeanalizowanie  uchwały 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku,  tak  aby  zawierała  stosowne  mechanizmy 
pozwalające na wyłapywanie nieprawidłowości.

Wniosek: 
Komisja 7 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi” zwróciła się o dokonanie zmiany 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  i  miasta 
Czerwionka-Leszczyny,  w  celu  utworzenia  mechanizmów  pozwalających  na 
precyzyjne  wyłapywanie nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej.

2) zmian w uchwale budżetowej  gminy i  miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 
rok,

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższy  projekt  uchwały, 
10 głosami „za”. 



3) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższy  projekt  uchwały, 
10 głosami „za”. 

4) emisji obligacji komunalnych,

Radny Stanisław Breza zgłosił pytania dot. emisji obligacji.
Skarbnik  G  i  M udzielił  w  tym  temacie  wyjaśnień.  Poinformował  o  czynionych 
krokach w kierunku racjonalizacji wydatków.
Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M dodał,  że  jeżeli  nie  będą  czynione 
oszczędności w kosztach osobowych, to nigdzie ich nie będzie.
Radny Stanisław Breza stwierdził, że koszty osobowe są najdroższymi kosztami ale 
pojawia się tu aspekt społeczny. 
Radny Bernard  Strzoda zwrócił  uwagę,  że  polityka  zatrudnieniowa  w PWiK nie 
zmienia się od lat.
Radny  Stanisław  Breza poinformował,  że  uzyskał  informację  z  PWiK  o  stanie 
zatrudnienia  i  na  chwilę  obecną  jest  tam zatrudnionych  90  osób.  Zwrócił  uwagę 
również na fakt, iż np. na odczyt wody przyjeżdża 3,4 pracowników.
Grzegorz Wolnik Z-ca Burmistrza poinformował, że planowany jest zakup sprzętu 
do zdalnego odczytu wody, wtedy wystarczy zdecydowanie mniej pracowników.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M poinformował  o planowanych przemianach 
w PWiK m.in. pod kątem planowanych inwestycji kanalizacyjnych. 
 
Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższy  projekt  uchwały, 
10 głosami „za”. 

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy i  miasta na 2012 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki,

Radny Stanisław Breza pytał o wysokość funduszu sołeckiego.
Skarbnik   G  i  M poinformował,  że  wysokość  funduszu  jest  obliczana  wg  liczby 
mieszkańców na dzień 30 kwietnia, w roku ubiegłym było to 19.056 zł.
Przewodniczący Komisji zwrócił  uwagę dlaczego skoro fundusz zależy od liczby 
mieszkańców, kwota była jednakowa dla wszystkich sołectwa.
Skarbnik  G  i  M wyjaśnił,  że  kwota  nie  może  przekroczyć  10-krotności  kwoty 
bazowej, u nas wszystkie sołectwa tę kwotę przekraczają, stąd jednakowa kwota. 

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższy  projekt  uchwały, 
10 głosami „za”. 

Ad. 4
Radna  Stefania  Szyp przedstawiła  wniosek  intencyjny  w  dot.  ujęcia  w  2011  r., 
w  przypadku  pojawienia  się  dodatkowych  środków,  remontu  ul.  Waryńskiego 
w Czuchowie.
Wniosek został przyjęty „jednogłośnie”, głosował 10 radnych.



Ad. 2
Protokół  Nr  1/2010  z  posiedzenia  Komisji  28  grudnia  2010  r.  został  przyjęta 
„jednogłośnie”  bez uwag – głosowało 9 radnych.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

    Przewodniczący Komisji

    radny Edward Kucharczyk
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