
Protokół Nr 35/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 6 maja 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście
(wg załączonej  listy   obecności).
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który powitał zebranych 
i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych stanowiąca 
quorum. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu w poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2013 rok wraz z opinią RIO.
4. Omówienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
5. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

za 2013 r.
6. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Ad. 2
Protokół Nr  33/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2014 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Ad. 3,4,5
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło na wstępie przedstawił opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Opinia 
RIO jest pozytywna. 
Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu to powiedział, że wskaźniki 
mamy zachowane, dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o około 
5 mln zł. Obniżyło się zadłużenie co jest związane ze wcześniejszym wykupem 
obligacji na kwotę 2 mln zł.
Dochody bieżące wykonano w 92%. Główne przyczyny niewykonania dochodów to:

• podatek od osób fizycznych - nie d się go precyzyjnie zaplanować, jest to 
zawsze niewiadoma.

• sprzedaż majątku, mienia komunalnego - nie było chętnych w przetargach,
• podatek od nieruchomości - gmina musiała zwrócić nadpłatę.

Wydatki bieżące wykonano w 92%. Główne przyczyny niewykonania wydatków to:
• programy finansowane ze środków unijnych, które są zazwyczaj wieloletnie,
• zadania inwestycyjne finansowane ze środków  unijnych, które również 

są  wieloletnie,
• zmalały koszty obsługi długu.

Łączna kwota zobowiązań na koniec 2013 roku to około 33 mln zł. 
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Rok zakończył się deficytem, jednak należy pamiętać, że zrealizowano duże 
przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Radny Antoni Porcek powiedział, że nadal mamy sporo długu i on się tym martwi.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło powiedział, że jest się o co martwić, ale 
porównując się z innymi gminami to nasze zadłużenie jest na średnim poziomie. 
Koszty związane z obsługą długu są spore. Staramy się więcej spłacać, niż zaciągać. 

Ad. 6
W sprawach bieżących Komisja nie poruszyła żadnych tematów. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz

    
    Przewodniczący Komisji
            radny Jan Pala
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