
Protokół Nr 35/2014
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 28 maja 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 33/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2014 r. został przyjęty 
9 głosami "za" i 1 głosie "wstrzymującym"  - głosowało 10 radnych. 
Protokół Nr 34/2014  z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2014 r. został przyjęty 
8 głosami "za" i 2 głosami "wstrzymującymi" - głosowało 10 radnych. 

Ad. 3
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska omówiła sprawozdanie   finansowe MOKu oraz 
przedstawiła krótkie sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności. 

Radny Ryszard Jonderko zapytał z czym związany jest ujemny wynik finansowy 
MOKu.

Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło odpowiedział, że strata to koszty amortyzacji, nie 
jest to wydatek.

Powyższy projekt uchwały radni zaopiniowali  pozytywnie jednogłośnie - głosowało 
10 radnych.

Następnie  Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany w uchwale budżetowej 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Radny Artur Szwed podziękował za przywrócenie premii pracownikom ZDiSK.

Burmistrz  GiM  Wiesław  Janiszewski  powiedział,  że  jest  to  ostatnia  jednostka 
organizacyjna,  która  nie  miała  wyrównania  wynagrodzenia  od  dłuższego  czasu. 
Jednak próba czasu dla ZDiSK wypadła korzystnie, ponieważ zakład ten funkcjonuje 
coraz lepiej.
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Ponadto  Skarbnik  GiM omówił  autopoprawkę  w  projekcie  uchwały  w  sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających 
charakter  cywilnoprawny  przypadających  Gminie  i  Miastu  Czerwionka-Leszczyny 
lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, 
a  także  wskazania  organów  do  tego  uprawnionych  oraz  określenia  warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną 
oraz projekt  uchwały  do wprowadzenia na sesję Rady Miejskiej w sprawie  stawek 
jednostkowych  będących  podstawą kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  dla  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.

Powyższe  projekty  uchwał  zostały  zaopiniowane  pozytywnie   jednogłośnie  - 
głosowało 10 radnych. 

Ad. 4
w sprawach bieżących:

Radny Henryk Dyrbuś podziękował za zrobienie kanalizacji przy ulicy Dworcowej 
w Przegędzy. oraz za utwardzenie ulicy Kamieńskiej.
Zgłosił przypadek pogryzienia przez psa mieszkańca Przegędzy i wyraził prośbę aby 
Straż Miejska kontrolowała czy psy są zabezpieczone na podwórkach.
Ponadto  zgłosił,  że  w  nocy  z  piątku  na  sobotę  wandale  wyrwali  lustro 
ze skrzyżowania. 

Burmistrz GiM  Wiesław Janiszewski powiedział, że podczas zebrania wiejskiego 
w  Przegędzy  należy  wystosować  apel  do  mieszkańców  o  reakcje  w  tego  typu 
przypadkach. Powiedział, że dziś sprawa psów czy chuliganów, to sprawa przede 
wszystkim ludzi.

Radny Artur Szwed dodał, że społeczeństwo samo musi reagować.
Ponadto  stwierdził,  że  w  Leszczynach  na  ulicy  Ogrodowej  należałoby  zrobić 
mikrodywanik  oraz  naprawić  drogę  przy  garażach,  ponieważ  ostatnie  opady 
wszystko wypłukały. 

Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski powiedział, że będzie to zrobione w ramach 
wolnych środków. 

Przewodniczący Komisji  Edward Kucharczyk zapytał  do  kogo należy naprawa 
ogrodzenia przy placu zabaw w Książenicach.

Radny  Artur Szwed powiedział,  że  ZDiSK  naprawia  urządzenia  zabawowe, 
a o ogrodzenie powinien dbać właściciel terenu.

Radny Bernard Strzoda powiedział, że należałoby odnowić urządzenia zabawowe. 

Radny Artur Szwed powiedział, że będzie to robione.
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Radny  Bernard  Strzoda  zauważył,  że  na  drodze  Kolonia  zaczęto  robić 
mikrodywanilk, obecnie zostało około 200 m do zrobienia i należałoby to dokończyć.

Radny Ryszard Jonderko zgłosił potrzebę wycięcia trzech zdemolowanych przęseł 
w  ogrodzeniu  na  placu  zabaw  w  Przegędzy,  ponieważ  wystają  z  nich  druty 
i zagrażają bezpieczeństwu. 
Ponadto dodał, że przy szkole w Przegędzy  należałoby zamontować  monitoring.

Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski powiedział, że jest decyzja, że monitoring ma 
tam  być.  I  dobrze  byłoby  go  zrobić  przed  wakacjami.  Stwierdził,  że  być  może 
należałoby również  zamontować monitoring w Książenicach. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

 

 Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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