
Protokół Nr 12/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 25 stycznia 2012 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.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.3
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM krótko omówił projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2012,

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

Pan Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M poinformował, że plan dochodów budżetu 
Gminy i  Miasta  na  2012 rok  został  zwiększony o kwotę  362 052,10 zł  zaś  plan 
wydatków budżetu Gminy i Miasta na 2012 rok został również zwiększony o kwotę 
1 389 473,24 zł.
W związku  z  projektem uchwały  nr  14  w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu, Skarbnik GiM wyjaśnił, że na komunikację w sumie gmina 
wydaje ok. 2 900 000,00 zł.
Skarbnik  poinformował,  że  zostały  zaplanowane  środki  na  wynagrodzenia  osób, 
które będą zatrudnione na nowych obiektach sportowych, tj. boisko w Dębieńsku  
i Orlik w Leszczynach. Prosił, aby o szczegóły pytać dyrektora MOSiR pana Alojzego 
Klasik.

Radny Stanisław Breza  zawnioskował do Skarbnika o dochowanie termonu 7 dni 
przed  sesją  na  otrzymanie  materiałów  na  sesję.  Dotyczy  to  głównie  zmian  
w budżecie Gminy i Miasta.

Skarbnik GiM poinformował, że działa na wniosek wydziałów merytorycznych oraz, 
że nie w każdym przypadku jest to możliwe,  ponieważ niektóre zmiany wynikają  
z podejmowanych na sesji uchwał. Poinformował, że zazwyczaj są to sprawy nagłe.

Radny Stanisław Breza zapytał o kwotę 20 tyś zł w ramach dotacji dla podmiotów 
spoza sektora publicznego.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że jest to kwota dotacji na zakup samochodu bojowego dla 
OSP Czerwionka ze względu na to, że do zakupu w wielkiej mierze dopłaca Karbonia 
oraz struktury Państwowej Straży Pożarnej. Z budżetu gminy na w/w cel przeznaczo-
no 20 tyś zł wkładu własnego.



Przewodniczący Komisji pan Edward Kucharczyk zapytał, dlaczego w programie 
„Inkubator  Aktywności  Lokalnej  w  Czerwionce-Leszczynach”  pominięto  sołectwo 
Książenice. 

Skarbnik GiM poinformował, że wyjaśni sprawę i w najbliższym czasie poinformuje 
Przewodniczącego Komisji.

Radny pan Marek Profaska zapytał czy wszystkie OSP w gminie mogą aplikować 
o dotacje na zakup nowych wozów strażackich. 

Skarbnik GiM odpowiedział, że jeżeli wnioski zostaną zaakceptowane przez Burmi-
strza, to zostaną one wprowadzone do budżetu. We wspomnianym przypadku wystą-
piło wysokie dofinansowanie z Karbonii.

Następnie Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał fi-
nansowych, 10 głosami „za”. Głosowało 10 radnych.

Skarbnik GiM dodatkowo omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłek  
w  uchwale  Nr  XV/155/11  Rady  Miejskiej  w  Czerwionce–Leszczynach  z  dnia  25 
listopada  2011  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych  obowiązujących  od  dnia  1  stycznia  2012  roku 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 310, poz. 5289).

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 10 głosami 
„za”. Głosowało 10 radnych.
 
Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź ZDiSK na wniosek Wspólnot Miesz-
kaniowych przy ul Morcinka 3 i 5 w sprawie naprawy chodników.

Radny Dyrbuś zapytał czy gmina posiada środki na tzw. „14” dla nauczycieli.

Skarbnik GiM odpowiedział, że dotyczy to wyrównań płac. Kwota wyrównań to ok. 
1ml 600 tyś – 1 mln 800 tyś. Zwrócono dyrektorom uwagę na prawidłowe prowadze-
nie  polityki  kadrowej.  Nie  wiadomo  czy  Dyrektorzy  szkół  zmieszczą  się  
w budżecie, jaki posiadają.

Ad. 2
Protokół Nr 11/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 10 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

w z. Przewodniczącego Komisji
Radna Jolanta Szejka
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