
Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 23 listopada 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. Analiza Ekonomiczno – Finansowa możliwości powołania nowych podmiotów 
gospodarczych  prowadzących  działalność  w  sferze  gospodarki  komunalnej  dla 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1 
Członkowie  Komisji  „jednogłośnie”  przyjęli  proponowany  porządek  posiedzenia. 
Głosowało 12 radnych.

Ad. 3
Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wstępnie wprowadził członków Komisji i gości 
do prezentacji, pt. Analiza Ekonomiczno – Finansowa możliwości powołania nowych 
podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalność  w  sferze  gospodarki 
komunalnej dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  (załącznik do niniejszego 
protokołu), przedstawionej przez firmę Inwest Consulting S.A. z Poznania. 
Skarbnik  poinformował,  że  analiza  wynikła  z  potrzeby  szukania  oszczędności. 
Władze  gminy  prowadzą  analizę  możliwości  oszczędności  w  sferze  gospodarki 
komunalnej  i  administracji.  Gospodarka  komunalna  w  gminie  prowadzona  jest 
obecnie  w  formach:  Spółki  Prawa  Handlowego  (Przedsiębiorstwo  Wodociągów  
i  Kanalizacji  – PWiK),  Zakładu Budżetowego (Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej  - 
ZGM) oraz Jednostki Budżetowej (Zarząd Dróg i Służby Komunalne). Firma, która 
przygotowała  w/w  analizę  posiada  doświadczenie  w  zakresie  sporządzania 
rekonstrukcji  gospodarki  komunalnej,  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  przynosiła 
oszczędności.  Analiza  ma  posłużyć  dyskusji  czy  gmina  powinna  iść  
w przedstawionym w analizie kierunku.
Prezentację  w/w  analizy  przedstawili  pan  Dariusz  Nowety  oraz  pan  Krzysztof 
Maciejewski.

Radny Breza zapytał  czy  powodem tego,  że  spółka,  złożona  z  ZGM-u  i  części 
ZDiSK, będzie działać z zyskiem, są działania związane ze zwolnieniami?

Pan Dariusz Nowety odpowiedział, że z momentem powstania spółki, jej działania 
muszą być wycenione i na te działania muszą być zawarte kontrakty.
Zaistnieje możliwość wychodzenia poza dotychczasowe działalności.

Radny Szwed zapytał  czy spółka  będzie  musiała  z  gminą zawrzeć kontrakty  na 
dotychczasowe czynności, które dla niej wykonuje.



Pan Dariusz  Nowety potwierdził,  że  spółka  będzie  musiała  podpisać  kontrakty  
z gminą.

Radny Marek Paluch poprosił o informacje czy jest możliwe pozyskiwanie środków 
zewnętrznych z tytułu innych usług. Czy firma w tym zakresie posiada doświadczenie 
z tego typu spółkami. W jakim kierunku takie spółki się rozwijały.

Pan Dariusz Nowety w 4 spółkach prowadzi nadzór i doradztwo finansowe. Podał 
przykład  Zakładu  Wodociągów,  które  było  zakładem budżetowym  jednej  z  gmin  
a obecnie uruchomiło laboratorium badawcze i przejęło kontrakty z 2 powiatów. 
Wspomniał, że oczywistym jest branie pod uwagę konkurencję. Wejście spółek na 
rynek  spowoduje,  że  będą  musiały  zmierzać  się  z  konkurencją,  ale  przykład 
funkcjonujących na rynku spółek jest dowodem, że wcale powstające spółki nie są 
skazane na przegraną.
W spółce musi następować wymuszenie wydajności pracy z uwagi na to, że jest to 
czynnik wewnętrzny, na który mamy wpływ. 

Radny Marek Paluch poprosił o informacje w temacie wskaźników wydajności do 
kosztów zatrudnienia.

Pan Dariusz Nowety poinformował, że udział kosztów wynagrodzeń nie powinien 
przekraczać 20%-30%. Na dzień dzisiejszy wynosi on ok. 40%.
Prowadzi  się  ewidencję,  która  pokazuje  rzeczywiste,  realne  wyniki  na 
działalnościach,  które  pozostaną  w  ZDiSK-u.  Jest  to  kwestia  wprowadzenia 
dodatkowego układu rozliczania kosztów, właściwego rozliczenia kosztów ogólnych 
między poszczególne kierunki działalności, określenie jak kształtuje się rentowność 
pozostałych elementów działalności. 
Musimy posiadać wiedzę o elementach poszczególnych działalności. 

Burmistrz GiM wspomniał o tym, że w ZDiSKU zminimalizowano zadłużenie do ok. 
600  tyś.  zł.  Stwierdził,  że  należy  się  zastanowić  czy  warto  utrzymywać  10 
pracowników, jeżeli zadanie może wykonać 3. Spółka z zyskami może stymulować 
zarobki, tj. przy większych zyskach spółka może podnieść wysokość wynagrodzeń. 
W obecnej  sytuacji  na  rynku  spółka  musi  wychodzić  na  zewnątrz,  aby pozyskać 
klientów. 

Komisja „jednogłośnie” podjęła wniosek o wykreśleniu z porządku posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 listopada br., punktu nr 5, tj. omówienie 
projektu budżetu gminy na 2012 rok i zwołaniu posiedzenia Komisji BiF na  
początku grudnia br. w celu omówienia w/w punktu.

Ad. 4
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji.
Pan  Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  Gminy  i  Miasta  omówił  projekty  uchwał  
w sprawie:

7. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2011 
rok,



8. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,
Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższe  projekty  uchwał,  
12 głosami „za”.

Skarbnik GiM omówił również projekt nr 3 uchwały w sprawie 
3) określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  oraz 

zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku. 
Uwag do niniejszego projektu nie zgłoszono.

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

Ad. 6
Radny  Stanisław  Breza odniósł  się  do  tematu  konieczności  oszczędności  
w  gminie.  Poinformował,  że  przeprowadził  analizę  płacową  szkół  i  przedszkoli  
w  gminie:  ponad  62%  nauczycieli  to  nauczyciele  dyplomowani,  ok.  23  %  - 
nauczyciele  mianowani,  14%  -  nauczyciele  kontraktowi  i  0,004  %  -  nauczyciele 
stażyści.  Zwrócił  uwagę,  że  gdyby  odwrócić  proporcje,  tzn.  23%  -  dyplomowani 
nauczyciele zaś 62% - mianowani nauczyciele, to gmina zaoszczędziłaby ok. 2 mln 
zł. rocznie. Pan radny Breza przedstawił również sytuację średnich płac w oświacie. 
Wspomniał, że średnia płaca nauczyciela dyplomowanego w gminie wynosi 5.753,00 
zł brutto miesięcznie przy czym etat nauczyciela wynosi 18 godzin tygodniowo. 
Radny Breza skierował wniosek do Skarbnika GiM o przedstawienie w przyszłości 
porównania, w jakim % subwencja pokrywa wydatki związane z oświatą w roku 2010 
i w roku 2011.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski jeszcze raz przypomniał, że nie będzie pracy 
dla  nauczycieli,  dla  których  nie  będzie  godzin  danego  przedmiotu.  Prosi  
o sprawiedliwe traktowanie wszystkich w gminie. Oszczędności w gminie doszły do 
pewnego poziomu i  w niektórych obszarach nie można wykonać ruchów kierunku 
dalszych oszczędności.

Dalszej części posiedzenia  Przewodniczący Komisji odczytał pismo od Zarządów 
Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Morcinka 3 i 5 w sprawie współfinansowania 
wykonania przebudowy ciągu jezdno-pieszego pomiędzy budynkami w/w Wspólnot. 
Komisja  zadecydowała,  że  w/w  pismo  zostanie  skierowane  do  ZDiSK  w  celu 
zapoznania się z tematem.

Ad.2
Protokół Nr 08/2011 z posiedzenia Komisji  w dniu 26 października 2011 r. został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 12 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

    Przewodniczący Komisji

    Radny Edward Kucharczyk
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