
Protokół Nr 13/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 22 lutego 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady  prowadziła  radna  członkini  Komisji  –  Jolanta  Szejka,  która  na  wstępie 
powitała wszystkich, po czym przedstawiła 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 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  zmiany  do  projektów 
uchwał nr 2 i 3 są konieczne, ponieważ w przypadku budżetu okres 1 tygodnia jest 
bardzo długim okresem. 
 
Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał finansowych. 
Głosowało 8 radnych.

Radna Jolanta  Szejka wspomniała  o  podatkach na rok  2012 rok.  Wyjaśniła,  że 
spotyka  się  z  przypadkami,  kiedy  ewidentnie  podatnicy  płacą  zaniżone  kwoty  
w stosunku do posiadanych nieruchomości.  Poprosiła o działania w tym zakresie, 
ponieważ gmina ewidentnie traci na nieuczciwości mieszkańców.

Pan  Zbigniew  Wojtyło Skarbnik  G  i  M  poinformował,  że  każdy  podatnik  ma 
obowiązek  złożenia  deklaracji  podatkowej  zgodną  z  prawdą.  U  Burmistrza  GiM 
składa się informację pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczył, że jest to 
szeroki  problem  dla  gmin,  które  próbują  sobie  z  tym  radzić  na  różne  sposoby. 
Niektóre gminy korzystają ze specjalnego oprogramowania (obserwacje satelitarne).

Burmistrz  GiM wyjaśnił,  że  ten  temat  jest  wielokrotnie  omawiany na  zebraniach 
władz gminy.
 
Radny Marek Paluch wystąpił z prośbą do Burmistrza GiM o utworzenie w miarę 
możliwości funduszu dla organizacji pozarządowych (wkład własny) w kwocie ok. 20 
tyś zł. 

Burmistrz  GiM  poinformował,  że  należy  zastanowić  się  nad  formą  prawną 
funkcjonowania takiego funduszu.



Radny  Arkadiusz  Adamczyk zaproponował  w  br.  przeprowadzenie  analizy 
regulaminu.

Skarbnik GiM poinformował, że według niego prawdopodobne byłoby to w zakresie 
małych grantów, ale musi to jeszcze przeanalizować.

Ad. 3
W punkcie omówienia materiałów na sesję Komisja zajęła się omówieniem projektu 
uchwały Nr 10 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych 
ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska  i  administracyjnych  kar  pieniężnych  za  przekroczenia  lub  naruszenia 
wymogów korzystania ze środowiska.

Radni Ryszard Jonderko i Marek Paluch zapytali Burmistrza GiM czy możliwe jest 
w załączniku do w/w uchwały zmienić kwotę proponowanej dotacji  na pojedyncze 
przedsięwzięcie  budowy  instalacji  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  z  kwoty 
maksymalnej 1500,00 zł na kwotę 2500,00 zł.

Burmistrz GiM poinformował, aby radni przyjęli 2500,00 zł. Poinformował również, 
że osobiście jest za większym dofinansowaniem, ale zastanawia się również, jakie 
będzie zainteresowanie mieszkańców w tym temacie.

Komisja  ”jednogłośnie” zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  GiM  
o  zwiększenie  proponowanej  kwoty  dotacji  dla  wnioskodawcy  na  budowę 
instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z kwoty maksymalnej 1500 zł na 
kwotę 2500 zł. Głosowało 8 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2012 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 8 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

w z. Przewodniczącego Komisji

Radna Jolanta Szejka
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