
Protokół Nr 05/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 13 czerwca 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  obecnych,  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) zmian w uchwale budżetowej  gminy i  miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 
rok, 

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

3) Zwolnień od podatku od nieruchomości. 

Pan  Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  omówił  ww.  projekty  uchwał  i  wyjaśnił,  że 
zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą tylko zwolnień przedmiotowych, 
czyli  dróg,  działań  dotyczących  bezpieczeństwa  publicznego  gdzie  nie  jest 
prowadzona  działalność  gospodarcza,  a  nie  podmiotowo-przedmiotowych  jak 
obecnie. 

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższe  projekt  uchwały, 
9 głosami „za”. 

Ad. 4
Radny Bernard Strzoda zaproponował, aby środki przewidziane na wycenę gruntów 
przenieść  na  cele  związane  ze  zmianą  w  miejscowym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego,  bo są ludzie, którzy czekają na te zmiany wiele lat. Ponadto dodał, 
że nie robimy nadal planu tylko ocenę tego, co mamy.



Pan Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PR i G  wyjaśnił, że to jest obowiązek gminy, aby 
robić ocenę, z której będzie wynikało kolejność do planu, bo jak dodał, „nikt już nie 
robi  planów  dla  całej  gminy”.  Ponadto  ten  dokument  pomoże  przy  ustalaniu 
priorytetów,  który  obszar  wyznaczyć  jako  pierwszy  do  miejscowego  planu 
zagospodarowani  przestrzennego.  Po  ustaleniu   i  zbadaniu  gdzie  jest  więcej 
wniosków i zmiany, jeżeli chodzi o studium. Powiedział, że ta sytuacja pomoże nam 
podjąć  właściwe  decyzje.  Dodał,  że  taka  ocena  jest  wykonywana  raz  na  4  lata 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Rada taką  diagnozę może dopasować  do 
aktualnych potrzeb, ale będzie wytyczona droga, którą należy iść. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał, czy plan dla terenów górniczych będzie 
obejmował teren „Karbonii”?
Pan Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PR i  G  odpowiedział,  że teren górniczy będzie 
korelowany i  etapizowany i  to finansuje Karbonia,  jeżeli  chodzi o plan. Natomiast 
oceny są robione na koszt gminy.

Przewodniczący  Komisji   zapytał  Skarbnika  czy  sprawy  finansowe  związane 
z sesją absolutoryjną  oraz w przedmiocie  odpowiednich sprawozdań finansowych 
wymagają dodatkowej akcept lub opinii ze  strony Komisji.

Pan  Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  powiedział,  że  Komisja  wypełniła  wszystkie 
zadania i obowiązki dotyczące sesji absolutoryjnej.
 
Członkowie komisji „jednogłośnie”  głosowali za pozytywnym zaopiniowaniem 
sprawozdań  finansowych  związanych  z  udzieleniem  Burmistrzowi 
absolutorium – głosowało 9 radnych. 

Radny Henryk Dyrbuś  poprosił, aby obwieszczenia Burmistrza były umieszczane 
w większej ilości miejsc, a co najmniej kilka z nich był na większym formacie.

Pan  Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PR  i  G  powiedział,  że  co  do  obwieszczeń  to 
informacja umieszczana jest  na stronie internetowej,  w gablotkach oraz urzędzie. 
Natomiast  te  w terenie  są umieszczane dodatkowo.  Jeżeli  jest  potrzeba to  będą 
kserokopie w większym formacie.

Radny Artur Szwed podniósł temat budowy targowiska w Czerwionce i zapytał, czy 
są uwzględnione wszelkie problemy związane z zalewaniem tego terenu?
Pan Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PR  i  G  odpowiedział,  że  plac  budowy  będzie 
przekazany wykonawcy jutro,  a problemy związane z zalewaniem tego terenu są 
uwzględnione.

Ad. 2
Protokół  Nr  4/2011  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  został  przyjęta 
„jednogłośnie”  bez uwag – głosowało 9 radnych.   
 
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Tadeusz Zientek



    Przewodniczący Komisji

    radny Edward Kucharczyk
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