
Protokół Nr 33/2014
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 26 marca 2014 r. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście 
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Edward Kucharczyk, który powitał wszystkich obecnych. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
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 
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało 
10 radnych. 

Ad. 2 
Protokół Nr 32/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2014 r. został przyjęty 
"jednogłośnie" - głosowało 10 radnych. 

Ad. 3
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gabriela Cisek omówiła sprawozdanie   finansowe 
Biblioteki Publicznej  w Czerwionce-Leszczynach za rok 2013, podkreśliła, 
że Biblioteka zakończyła rok wynikiem finansowym dodatnim w wysokości około 
1150 zł.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014 oraz w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Radny Stanisław Breza zwrócił uwagę, że budżet nam się rozjeżdża i zwiększa się 
deficyt. Zapytał czy mamy na tyle środków by wszystkie te zadania sfinansować.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że na razie mamy wolne środki 
w wysokości 6 mln złotych. Ale musimy patrzeć na wskaźniki i być ostrożni.

Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski powiedział, że obowiązkiem skarbnika jest 
czuwać nad tym aby budżet się nie rozjeżdżał. Każdy wniosek jest analizowany. 
Idealnie jak jest consensus na takim gremium jak dzisiaj. Ale na przykładzie basenów 
można pokazać, że wyskakują niedoróbki, które należy uwzględnić jako konieczność. 

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty uchwał - głosowało 
10 radnych.
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Następnie Skarbik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki. Powiedział, że projekt ten jest wynikiem zmiany ustawy. Dla 
bezpieczeństwa uchwałę tą należy podjąć już na nowych przepisach.

Radna Jolanta Szejka zapytała czy na zebraniach majowych można wyznaczyć 
zadania na przyszły rok.

Skarbik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że nie ma szans, ponieważ nie można 
wyliczyć kwoty.

Przewodniczący RM Marek Profaska zapytał czy wszystkie sołectwa mają 
maksymalną stawkę zgodą ze wzorem.

Skarbik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że tak, wszystkie mają tą samą 
najwyższą kwotę. 

Przewodniczący RM Marek Profaska poprosił aby podać wartość kwoty bazowej 
na fundusz sołecki na bieżący rok. 

W/w projekt uchwały również został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie - 
głosowało 10 radnych.

Ad. 4
W sprawach bieżących:

Radny Stanisław Breza powiedział, że OPS przedstawił bardzo szczegółową 
informację zawierająca dane za ubiegły rok. Zauważa, że zakres działania OPS jest 
ogromny i pieniądze, które tam przechodzą również są ogromne. Nasuwa się pytanie 
skąd się to bierze, czy patologia jest aż tak wielka.

Radna Jolanta Szejka powiedziała, że sprawy te były omawiane na Komisji 
Zdrowia. 

Radny Artur Szwed dodał, że należy podziwiać pracowników, że się nie boją.

Burmistrz GiM powiedział, że dzisiaj ta robota jest możliwa dzięki temu, że OPS 
zreformowano i wiemy kto w OPS za co odpowiada. Jest tam duże zatrudnienie, ale 
tez obszar działań jest olbrzymi. Pomoc dotyczy często tych samych ludzi.

Radny Ryszard Jonderko podziękował za dotację do Spółek Wodnych na 
odwodnienie ulicy Dworcowej i Powstańców. Prace są na etapie zakończenia.

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski zaproponował radnym obchód 
rewitalizowanego osiedla. Powiedział, że gdyby na każde sołectwo przenieść to, 
co się robi na familokach, to zadania byłyby zrealizowane na kilka kolejnych lat. 
W kwocie 12 mln  na familokach będziemy mieli spokój przez kilkanaście następnych 
lat. 
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Dodał, że słyszy zarzuty, że do Czerwionki wyprowadza się patologię z Leszczyn. 
Zauważył, że na dzień dzisiejszy potrzebujemy 50 mln zł na mieszkania socjalne. 
Ponadto w pierwszej kolejności musimy mieszkania socjalne zapewnić dla 
Spółdzielni i Koksowni, inaczej grozi nam wypłata odszkodowań.   

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

 

 Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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