
Protokół Nr 16/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 23 maja 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. Omówienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za rok 2011.
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.3
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012 w zakresie planu 
dochodów budżetu gminy oraz planu wydatków.

Radny Marek Paluch zapytał o kwotę 80 000 zł dla MOK-u, na co zostanie przezna-
czona. 

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM  odpowiedział, że z jubileuszem 50-lecia nadania 
praw miejskich związanych jest wiele imprez, ale szczegółów nie zna.

Radny Stanisław Breza poinformował, że prezentacje sołeckie pochodzą ze środ-
ków Sołeckich, więc w/w kwota nie jest z tym związana. Stwierdził, że środki są bar-
dzo skromne a Sołectwa muszą finansować z nich prezentacje.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM stwierdził, że w ramach dochodów należy zmieścić 
się ze wszystkimi wydatkami. Rozumie, że kwoty są znikome. Wydaje mu się, 
że w/w kwota związana jest głównie z imprezą we wrześniu podsumowujacą obcho-
dy 50–lecia nadania praw miejskich.

Radny Stanisław Breza  poinformował, że chodzi mu o ośrodki zabezpieczone dla 
jednostek pomocniczych w MOK-u. Stwierdził, że są to skromne środki 3 000 zł po 
inflacji. Do wydatków doszły oprócz dożynek doszły dożynki powiatowe i prezentacje 
Dzielnic i Sołectw. Prosi, aby wziąć to pod uwagę.

Radny Marek Paluch wyjaśnił, że w tym roku nie przypadała na naszą gminę kolej 
organizowania dożynek powiatowych. Była to inicjatywa gminy.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM krótko omówił  sprawozdanie finansowe Biblioteki 
Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011.

Radny  Stanisław  Breza zapytał,  czego  dotyczy  pozycja  zobowiązania  z  tytułu 
niespłaconych pożyczek w kwocie 36 000 zł.
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Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  GiM  zadeklarował,  że  zdobędzie  informację  w  tym 
temacie i ją przedstawi.

Ad.4 
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM przedstawił sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011.
Poinformował, że szczegółowo zajmowała się tym Komisja Rewizyjna na swoim po-
siedzeniu. Podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2011 rok.
Istotne w sprawozdaniu jest to, że ubiegły rok zakończył się nadwyżką budżetową 
w kwocie 5 467 508,89 zł. Bardzo ważna informacja, która wynika z tego sprawozda-
nia, że ubiegły rok zakończył się również nadwyżką operacyjną. Został spełniony wy-
móg ustawy o finansach publicznych, że dochody bieżące przewyższyły wydatki bie-
żące o kwotę 8 163 131, 82 zł. Poinformował, że jest to zasługa Burmistrza, Rad-
nych, że podjęli trudne decyzje w zakresie przede wszystkim zmniejszenia wydatków 
bieżących.  Porównując  budżet  z  roku  2008  z  budżetem  
z  2011  zauważalne  jest,  że  duża  część  dochodów,  to  dochody  majątkowe.  
W znaczący sposób przez ostatnie dwa lata ograniczone zostały dochody bieżące. 
Poprosił, aby zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o kwestię zadłużenia naszej gmi-
ny, to ono delikatnie się zmniejszyło, ale nadal jest na wysokim poziomie. Należy 
również pamiętać, że w roku 2014 należy spełnić wysokośći wskaźnik indywidualne-
go zadłużenia.  Nie będzie można uchwalić  budżetu, kiedy wymóg ten nie będzie 
spełniony. Wiadomo, że trwają prace Ministerstwa Finansów w sprawie ograniczenia 
deficytu całego państwa, tj. administracji rządowej i samorządowej. Już istnieje pro-
jekt ustawy, który ma zapobiec temu deficytowi. Trzeba będzie się uporać z kolejnym 
rygorem prawdopodobnie od stycznia 2013 roku. 
Zakres zadań majątkowych zawarty jest w załączniku. 
Zadłużenie wynosi  37 mln w bilansie jest 46 mln. Kwota pojawiła się w związku  
z tym, że była zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów, tj. wprowadzenie wymogu, 
aby na kontach księgowych również w zobowiązaniach księgować odsetki.  Które  
w przyszłości będą płacone z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji obligacji. Jest 
to kwota około 5 mln zł.
Jeżeli chodzi o stan mienia komunalnego, to stan mienia wynosi 3 590 074 m2. 

Radny Marek Paluch zapytał, co rozumie się przez pojęcie funduszu jednostki.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wyjaśnił, że jest to konto księgowe danej jednostki. 
Odzwierciedlenie naszego majątku. Na fundusz składają się fundusze  poszczegól-
nych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Radny Marek Paluch powiedział, że istnieje strata, która wzrosła do ok. 4 mln zł.

Zbigniew Wojtyło  Skarbnik  GiM  wyjaśnił,  że niektóre jednostki  generują  straty  
a niektóre zyski. Są jednostki, jak np. ZDiSK, który przynosi zawsze straty.  ZDiSK 
praktycznie generuje tylko wydatki. Podobnie będzie w przypadku OPS-u czy oświa-
ty.
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Radny Stanisław Breza  zapytał, czego dotyczy zastrzeżenie RIO o występowaniu 
zobowiązań wymagalnych.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wyjaśnił, że dotyczy to zobowiązań wymagalnych 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zobowiązania wymagalne nie powinny występo-
wać na koniec roku, ale w niektórych przypadkach bywa tak, że niektóre środki pie-
niężne nie zostaną odebrane w kasie w terminie, może wystąpić faktura nie zapłaco-
na w terminie. Zobowiązania dotyczą spraw związanych z początkiem funkcjonowa-
nia ZGM. Po utworzeniu ZGM występowały wielomilionowe zobowiązania wymagal-
ne i one z roku na rok maleją. Dyrektor ZGM oraz gmina nie byli w stanie jednorazo-
wo spłacić tych zobowiązań. Podczas ostatniej kontroli kompleksowej RIO, kontrole-
rzy zajęli się tą sprawą. Wnieśli zawiadomienie do rzecznika dyscypliny, natomiast 
rzecznik  odstąpił  od  wykonania  kary,  ponieważ  sytuacja  przerastała  możliwości 
obecnego Dyrektora i gminy. 

Radny Stanisław Breza  zadał pytanie w sprawie zysków i strat. Są dwie pozycje, 
które radykalnie się zmieniają. Pozycja pozostałe przychody operacyjne 2010, tj. po-
nad 12 mln zł a rok ubiegły 4 mln zł. w pozycji pozostałe koszty operacyjne, odwrot-
nie.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wyjaśnił, że chodzi o zmianę systemu księgowa-
nia. Chodzi o tzw. pokrycie amortyzacji, a mianowicie amortyzacja od razu idzie w 
koszty działalności.

Radny Stanisław Breza zapytał o pozycję wyłączone kwoty, z czego to wynika.

Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM wyjaśnił, że od 2011 roku obowiązuje nowe Roz-
porządzenie, gdzie Minister zarządził, że łączy się sprawozdania wszystkich jedno-
stek. Dotychczas sumowało się kwoty i sporządzało się sprawozdanie. Minister naka-
zał,  aby  wyłączyć  przychody  i  koszty,  które  są  między  jednostkami.  Chodzi  
o rozliczenia wewnętrzne.

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie 
zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2012, głosowało 12 radnych.

Komisja  „jednogłośnie”  pozytywnie  zaopiniowała, sprawozdanie  finansowe  
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2011, głoso-
wało 12 radnych. 

Burmistrz GiM podziękował za posiedzenie i zwrócił uwagę na dwa fakty, po pierw-
sze olbrzymi wysiłek na przestawienie całego funkcjonowania gminy i za pewien ro-
dzaj dyscypliny,  który wynika w wielu sytuacjach z realizacji  niezbędnych potrzeb. 
Zwrócił uwagę, że od dłuższego czasu mówi się, że się nie zadłużamy. Problemem 
są koszty związane z zadłużeniem. Przy każdej okazji głosowania przez Radę będzie 
apelował, aby zachować dyscyplinę. 
Wiadomo, że aby gmina mogła się starać o środki zewnętrzne, musi spełniać warun-
ki związane ze wskaźnikiem indywidualnego zadłużenia.
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Ad. 2
Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Komisji dniu 25 kwietnia 2012 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 12 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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