
Protokół Nr 21/2013                      
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 30 stycznia 2013 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  -  głosowało  
11 Radnych

Ad. 2 
Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2012 r. został przyjęty z 
poprawkami „jednogłośnie”- głosowało 11 Radnych.

Ad.3
Kierownik  Referatu  Finansowo-Budżetowego  Małgorzata  Bartoszek  omówiła 
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,

Poinformowała również, że wydatki zostały zmniejszone o 38 tyś zł na modernizację 
ośrodka zdrowia w Stanowicach w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Radny Stanisław Breza zapytał, dlaczego tylko o kwotę 38 tyś zł, kiedy początkowa 
kwota przegłosowana na sesji wynosiła 268 tyś zł a w przetargu wynosiła ona 186 
tyś zł. Skąd ta różnica.

Kierownik  Referatu  Finansowo-Budżetowego Małgorzata  Bartoszek  wyjaśniła, 
że  ZGM  przeniósł  tylko  taką  kwotę,  prawdopodobnie  na  jedno  z  wielu  zadań  
i przewiduje, że mogą wystąpić dodatkowe roboty.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że być może będą dalsze przesunięcia. 
Zostanie to wyjaśnione.

Radny Ryszard Jonderko zapytał  czy sprawa zakupu windy w ośrodku zdrowia  
w Przegędzy za kwotę 130 tyś zł jest pewna i czy jest to związane z otwarciem kliniki 
1 dnia.

Burmistrz  GiM  wyjaśnił  poprzednią  sprawę,  że  jeżeli  na  ośrodek  zdrowia  
w Stanowicach była dotacja celowa, to musi ona wrócić do budżetu. Jeżeli chodzi  
o brakującą kwotę, to nie ma sposobu żeby do budżetu nie wróciła.
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Kierownik  Referatu  Finansowo-Budżetowego Małgorzata  Bartoszek  wyjaśniła, 
że to nie jest tak, że musi wrócić do budżetu. Wprowadza się tylko plan, kwotę prze-
znaczoną na realizację tego zadania,  natomiast przekazywanie  środków do ZGM 
przy zadaniach inwestycyjnych, polega na tym, że ZGM składa pismo dotyczące już 
konkretnych faktur, które otrzymali. Nie ma możliwości, że ZGM teraz otrzyma całą 
kwotę, bo te środki są cały czas w urzędzie.

Burmistrz GiM  wyjaśnił,  że  ośrodek zdrowia  w Przegędzy pozostaje  ośrodkiem  
z  ofertą,  która  będzie  korzystna  dla  mieszkańców.  Oferta  to  klinika  1  dnia  
i dodatkowo stałe dyżury. Zainteresowana firma nie uzyskała w 2012 roku kontraktu 
z NFZ, ponieważ nie było przygotowanego zaplecza. Na dzień dzisiejszy firma ma 
złożony komplet dokumentacji i wszystkie dokumentacje, aby ubiegać się o kontrakt. 
Aby taka możliwość wystąpiła, ośrodek musi być przygotowany pod taką działalność.
Tutaj wymagana jest winda oraz środki, które musi zainwestować inwestor na udo-
skonalenie pomieszczeń. W dalszym ciągu ośrodek będzie własnością gminy. Jeżeli 
Rada Miejska pozwoli ośrodek docelowo można sprzedać z przeznaczeniem na służ-
bę zdrowia.

Radny Marek Profaska stwierdził, że każdy przedsiębiorca realizując swoją działal-
ność gospodarczą dokłada swoje środki. Dokładając do tej inwestycji pieniądze po-
datników, czy to się spłaci. Czy sprzedając ten budynek w późniejszym czasie, czy 
nakłady się zwrócą.

Burmistrz GiM poprosił, aby sprawdzić, jakie są obowiązki gminy i jakie środki finan-
sowe wniesiono do ośrodków zdrowia w Leszczynach, Czerwionce, Stanowicach a 
nadal są to obiekty służące Naszym mieszkańcom. Nic nie jest sprzeczne z prawem. 
Jeżeli Rada Miejska powie nie, to zrezygnuje się z tej inwestycji, ale wtedy ten budy-
nek będzie stał pusty. W innych ośrodkach zdrowia lekarze nie partycypują w wydat-
kach  związanych  z  remontami.  Uważa,  że  winda  
w ośrodku zdrowia w Przegędzy jest konieczna. 

Radny Marek Profaska zapytał jak ewentualnie będzie się to zmieniać, jeżeli pod-
miot nie otrzyma kontraktu z NFZ.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że nadal będzie tam działalność medyczna. Uważa, że war-
tość tego budynku wyłącznie wzrośnie. Koszt 130 tyś zł to będzie ostatni koszt, który 
gmina wykłada.

Radny Henryk Dyrbuś poinformował, że firma już inwestuje w budynek. Regularnie 
płaci czynsz za wynajem pomieszczeń. Stwierdził, że parking przy obiekcie jest za 
mały.

Radny Ryszard Jonderko zapytał  czy byłaby możliwość postawienia barierek na 
obrzeżach parkingu.

Radny Artur Szwed zapytał, jeżeli budynek zostanie sprzedany, czy wtedy też bę-
dzie  musiała  w  nim  być  prowadzona  działalność  gospodarcza  związana  
z medycyną. Czy gmina ma na to wpływ.
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Sekretarz  GiM wyjaśnił,  że  budynek,  jeżeli  będzie  sprzedawany,  to  
z pierwszeństwem dla podmiotu medycznego, który prowadzi w nim działalność. Je-
żeli ten podmiot sprzeda budynek, to już na to nie ma wpływu.

Burmistrz GiM wyjaśnił, że były przypadki, że jeżeli gmina sprzedawała obiekt pod 
określoną działalność, to firma, która nie jest w stanie przystosować obiektu pod tą 
działalność, to gmina ma prawo odkupić tą nieruchomość.

Radny Stanisław Breza zapytał o przychody i wydatki alkoholowe. Wcześniej bilan-
sowały się przychody z tytułu udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydat-
ków na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i  narkomanii.  Nato-
miast tutaj się to rozchodzi. Czy gmina ma tytuł prawny aby dołożyć, jeżeli zabrakło 
by z wpływów na te zadania, w razie zaistniałej potrzeby. Czy to się musi raczej bi-
lansować.
Coraz więcej jest problemów z narkotykami. Środki na ten cel są dosyć małe, więc 
czy na terenie naszej gminy nie ma takiego problemu.

Kierownik  Referatu  Finansowo-Budżetowego Małgorzata  Bartoszek  wyjaśniła, 
że na pewno musimy się rozliczyć z wpływów, które są. Ok. 10 lat temu były przypad-
ki, że gmina dodawała środki na te cele.

Z-ca Burmistrza GiM wyjaśnił, że kwota wynika z ustawy narkomanii, gdzie nie ma 
zapisu konkretnej kwoty. W ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota jest tam 
regulowana.

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

Ad. 4

Radny  Henryk  Dyrbuś poinformował  Burmistrza,  że  w  Przgędzy  zawiązała  się 
grupa inicjatywna, która chce utworzyć przedszkole dla dzieci młodszych. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska 

Przewodniczący Komisji
     Radny Edward Kucharczyk
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