
Protokół Nr 15/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 25 kwietnia 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 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,

Radny Stanisław Breza zapytał,  z  czego  wynika  różnica  w  planach  wydatków  
i dochodów w stosunku do wyjściowego projektu uchwały.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że różnice wynikają z tego, że zdarza się, iż w krótkim okre-
sie czasu zostały wprowadzone zmiany w budżecie, które mogą być wprowadzone 
Zarządzeniem Burmistrza GiM.

Radny Stanisław Breza w związku z projektem uchwały dotyczącej inwestycji budo-
wy chodników w Bełku, zapytał, dlaczego wystąpiła zmiana w budżecie o kwotę 17 
500 zł.

Skarbnik GiM poinformował, że wartość zadania wzrosła a gmina jest zobowiązana, 
zgonie z umową, do finansowania zadania w 50%, więc gmina jest  zobowiązana 
zwiększyć nakłady na to zadanie o kwotę 17 500 zł.

Radny Stanisław Breza zapytał, jakie przepisy regulują kwestię dochodów budżetu 
dotyczących zadań zleconych - kwota 103 200,00zł.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że gmina jest zobowiązana na podstawie różnych przepisów. 
Pierwszy przypadek to dowody osobiste, drugi to świadczenia rodzinne.

Radny Stanisław Breza  poprosił o wyjaśnienie kwestii planu wydatków z budżetu 
Gminy i Miasta (tab. 2, poz. Administracja publiczna – kwota 435 000zł). Na co kon-
kretnie pieniądze są przeznaczone. Również dotyczy to poz. Oświata i wychowanie.

Skarbnik  GiM  wyjaśnił,  że kwoty związane są z podatkiem od towarów i  usług  
w związku ze sprzedażą mienia gminnego,  kosztami postępowań egzekucyjnych  



w administracji oraz kwota związana z wnioskiem na realizację budowy zintegrowa-
nego systemu informacji przestrzennej w Czerwionce-Leszczynach.

Radny Stanisław Breza zapytał, jak wygląda od strony praktycznej pokrycie deficytu 
z wolnych środków.

Skarbnik GiM wyjaśnił, że wolnych środków generalnie nie ma. Jest to rozliczenie 
środków pieniężnych na rachunku budżetu, który wynika z zaciągniętych kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych.

Radny Ryszard Jonderko zapytał, czego dokładnie dotyczą wydatki w kwocie 20 
tyś zł – odpady biodegradowalne.

Sekretarz GiM Józef Zaskórski wyjaśnił, że niewykorzystane odpady, tj. resztki liści, 
gałęzi itp. należy wywieźć na wysypisko.

Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poinformował, że sprawami z tym związanymi, 
od 1 stycznia 2013 roku, będzie się zajmowała firma, która wygra przetarg.

Radny Bernard Strzoda zapytał czy nie warto byłoby, aby w/w prace wykonywać we 
własnym zakresie.

Z-ca Burmistrza  poinformował, że jeżeli w życie wejdą wszystkie rozporządzenia, 
wtedy będzie wprowadzony zakaz spalania odpadów zielonych i trzeba będzie wyko-
rzystywać w/w odpady w różny sposób.

Radny Bernard Strzoda zapytał o zapis w budżecie kwoty 5 000 zł na wycenę war-
tości drzew. Dotychczas odbywało się to w taki sposób, że drzewa były wycinane, 
kubizowane i sprzedawane. Do czego potrzebna jest wycena przed wycinką.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że gmina będzie wykonywać prace na mieniu, które jest 
własnością Powiatu.

Skarbnik GiM poinformował, że jest to związane z inwestycją zakładania lamp solar-
nych.

Z-ca Burmistrza poinformował, że jest to inwestycja na mieniu, które zostanie gmi-
nie użyczone.

Skarbnik GiM stwierdził, że według jego wiedzy, jeżeli inwestycję będzie wykonywał 
ten sam wykonawca, co wycinkę, wtedy trzeba określić wartość towaru.

Radny Marek Paluch w związku z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Śląskiemu, stwierdził, że wydajemy pieniądze na nie nasze 
zadania, a potem szukamy pieniędzy na zadania własne, np. na przedszkola. Stwier-
dził, że nie ma nic przeciwko, ale uważa,że następnym razem trzeba się zastanowić 
na co wydaje się pieniądze. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że jest to droga wojewódzka o dużym nasileniu ruchu. In-
westycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i jest to czynnik, który powodu-
je, że taka inwestycja jest sensowna.



Radny Stanisław Breza poinformował, że w Stanowicach sytuacja jest gorsza, gdyż 
nasilenie ruchu jest większe niż w Bełku.

Sekretarz GiM wyjaśnił, że oba miejsca są równie niebezpieczne.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała 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,
Głosowało 8 radnych.

Komisja  „jednogłośnie”  zwróciła  się  z  wnioskiem  do  Burmistrza  GiM  
o  wyjaśnienie  i  informację  w  sprawie  dokładnego  przeznaczenia  środków  
i zakresu inwestycji. Komisja wnosi, aby wyjaśnienia były udzielone przed gło-
sowaniem nad w/w projektami uchwał. – Głosowało 8 radnych.

Ad.4 
Radny Artur  Szwed poinformował  Komisję  BiF o spotkaniu,  które odbędzie się  
w dniu 15 maja br. o godzinie 13.00 obok pawilonu Biedronka w Leszczynach przy 
ulicy Ks. Pojdy w związku z brakiem bezpiecznego dojścia osób z wózkami i osób 
niepełnosprawnych  na  wózkach  inwalidzkich  do  pawilonów  mieszczących  się  
w obrębie Biedronki.
 
Skarbnik GiM poinformował, że jeżeli właściciel tego terenu użyczy gminie teren z 
prawem inwestycji, to gmina może to wykonać. Przypuszcza, że w tej chwili przedsię-
biorca nie będzie skłonny zainwestować 20 000 zł.

Radny Arkadiusz Adamczyk zapytał czy nie byłoby zasadne, aby tego rodzaju in-
westycje były konsultowane ze Społeczną Powiatową Komisją do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych, która funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym.

Sekretarz GiM stwierdził, że tak ważne aspekty powinny być brane pod uwagę przez 
organy zatwierdzające projekty. Uważa, że Komart jako właściciel powinien tą inwe-
stycję wykonać, gdyż jest to w interesie kupców, od których pobierane są czynsze, i 
właściciela nieruchomości.

Komisja omówiła również tematy inwestycji drogowych w sołectwach i dzielnicach.

Ad. 2
Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 8 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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