
Protokół Nr 19/2012                      
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 24 października 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Wiceprzewodniczący Komisji  –Stanisław Breza,  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-głosowało  
8 Radnych

Ad. 2 
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 12 września 2012 r. został przyjęty 

z poprawkami „jednogłośnie”- głosowało 8 Radnych.

Ad.3
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 odniósł się do tego, że uzyskana nadwyżka pozwala finan-
sować deficyt. 

Skarbnik GiM stwierdził, że jeżeli chodzi o wolne środki w kwocie ponad 11 mln zło-
tych a zabezpieczone w budżecie mamy 8 mln złotych, więc wolnymi środkami jeste-
śmy w stanie pokryć deficyt. Bieżąco się reaguje na zmiany harmonogramu inwesty-
cji unijnych. Podejrzewa, że deficyt będzie mniejszy na koniec roku 2012. Jeżeli cho-
dzi o wykonanie budżetu za 9 miesięcy, to na 3 kwartały br. nadwyżka budżetowa 
wynosi 3,5 mln złotych i nadwyżka operacyjna wynosi ok. 6 mln złotych. Prace inwe-
stycyjne  trwają,  więc  będą zmiany.  Dokonano również  eminenta  obligacji,  ale  na 
dzień dzisiejszy nie korzystamy, gdyż nie ma potrzeby. Byłoby dobrze, gdyby ten rok 
zakończył się również nadwyżką, ponieważ będzie to miało wpływ na rok 2014.

Radny  Artur  Szwed  zwrócił  się  z  pytaniem  czy  centralne  ogrzewanie  
w Zameczku w Leszczynach będzie wyremontowane, ponieważ nie rozpoczęto jesz-
cze prac.

Burmistrz GiM  poinformował, że zadanie będzie wykonane. Jest to kwesta podłą-
czenia.
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Radny  Marek  Paluch  zapytał,  jakie  korzyści  będzie  miała  gmina  w  związku  
z umieszczeniem tablic informacyjnych na terenie gminy.

Burmistrz GiM poinformował, że dodatkowy wydatek jest związany z projektem, któ-
ry po odwołaniu został zaakceptowany przez Warszawę po informatyzacji, wizualiza-
cji spraw związanych z komunikacją. W tej chwili będzie podpisywana umowa. Co 
najmniej 8 tablic będzie na terenie naszej gminy. Wystąpienie Wodzisławia z MZK 
może skutkować tym, że na terenie gminy będzie więcej tablic informacyjnych. Ter-
min realizacji to 2013-2014 rok.

Komisja  BiF „jednogłośnie” pozytywnie  zaopiniowała  wyżej  omówione  projekty 
uchwał – głosowało 12 Radnych.

Sekretarz GiM omówił obowiązek ciążący na uchwałodawcy ogłaszania tekstu jed-
nolitego uchwał, jeżeli w ciągu roku uchwała została zmieniona. Ten wymóg dotyczy 
projektów uchwał nr 3,4 i 5.

Skarbnik  GiM  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku,
Jeżeli chodzi o stawki, to zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki wzro-
sły o 4%. W projekcie podwyżki oscylują w granicach 4%. 
W niektórych przypadkach to 5%, ale wynika to z zaokrąglenia, np. grunty pozostałe.
Skutek finansowy wygląda w ten sposób, że dochody od osób fizycznych to jest 213 
tyś zł, natomiast w przypadku osób prawnych to jest 278 tyś zł. 
Nasza gmina ma dużo niższa stawkę, jeżeli chodzi o budynki gospodarcze.

Radny Bernard Strzoda stwierdził, że jest to sygnał dla mieszkańców, aby porząd-
kowali swoje posesje.

Skarbnik  GiM  poinformował,  że  jeżeli  chodzi  o  podatek  rolny,  który  jest  oparty  
o średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2012, to jest 75, 86 zł 
za kwintal. Więc wzrost będzie niewielki.

Radny Marek Paluch zapytał się czy Burmistrz zastanawiał się nad wprowadzeniem 
podatku od psów. Dochody z tego tytułu przeznaczyć na zakup pojemników na od-
chody.  Następnie stwierdził  czy nawiązując do kampanii inwestycyjnej,  spróbować 
zamrozić w roku 2013 podatki dla przedsiębiorców., żebyśmy byli postrzegani jako 
gmina sprzyjająca przedsiębiorcom.

Burmistrz GiM stwierdził, że prawo dopuszcza podatek od psów. Był on wprowadzo-
ny i został równie skutecznie wycofany. Nie ma problemu psów w gminie, ale jest 
problem ludzi i jeżeli wprowadzimy podatek od psów, to jest opodatkowanie wszyst-
kich, którzy posiadają psy. Załóżmy, że ci solidni będą płacić, a pozostali nie. 
Poinformował, że jest przeciwny, aby inwestorów przyciągać przez zwolnienia podat-
kowe. Z informacji wynika, że w innych miastach nie stosuje się tej formy pozyskiwa-
nia inwestorów. Przyciągać ma atrakcyjność gminy. Poważny inwestor przyjdzie tam, 
gdzie będzie mógł swój biznes rozwijać. Szuka dobrej lokalizacji, komunikacji i siły 
roboczej. Śląsk jest atrakcyjnym terenem ze względu na komunikację, ale nieatrak-
cyjny ze względu na szkody górnicze. Należy cierpliwie czekać. Środki na promocje 
wydane  u  nas  w  stosunku  do  gmin  w  centralnej  
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i zachodniej Polsce. Wyścig o tereny inwestycyjne zacznie się, kiedy zostanie odda-
ny ostatni odcinek autostrady. 

Skarbnik GiM  wyjaśnił,  że jeżeli  chodzi  o wzory formularzy podatkowych,  to tam 
zmieniona została jedynie kwestia posługiwania się nr NIP a teraz dodano również nr 
PESEL. Jeżeli chodzi o osoby prawne, to dopisano wzmiankę, że deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Tutaj nie będzie konieczności wy-
stawienia upomnienia. Z tą deklaracją będzie można bezpośrednio iść do Naczelnika 
Urzędu Skarbowego.
Wyjaśnił również, że drogi prywatne w naszej gminie są zwolnione na mocy uchwały 
RM. Również nie jest za zwalnianiem przedsiębiorców z podatku, ponieważ ta forma 
nie jest znaczącym wydatkiem przedsiębiorcy. Ważny jest profil geograficzny.

Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  od  dnia  1  stycznia 
2013 roku 12 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”.

Ad. 2 
Protokół Nr 18/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 12 września 2012 r. został przyjęty 

z poprawkami „jednogłośnie”- głosowało 8 Radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Wiceprzewodniczący Komisji
     Radny Stanisław Breza
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