
Protokół Nr 37/2014
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 27 sierpnia 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 
9 radnych. 

Ad. 2 
Protokół Nr 36/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2014 r. został przyjęty 
8 głosami "za" i 1 głosem "wstrzymującym"  - głosowało 9 radnych. 

Ad. 3
Materiały  na  sesję  omówił  Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło,  który   zapoznał 
szczegółowo Komisję z projektami uchwał finansowych w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2014, 

2. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, 

3. emisji obligacji komunalnych
4. zmiany uchwały  w  sprawie stawek  jednostkowych  będących  podstawą 

kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na  2014  r.  dla  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.

Po udzieleniu wyjaśnień na pytania ze strony radnych,  powyższe projekty uchwał 
zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących  Przewodniczący RM Marek Profaska przedstawił  pismo, 
które wpłynęło z gminy Radzionków, w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, 
przeznaczonego na  tworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku.
Po  dyskusji  na  ten  temat,  Komisja  doszła  do  wniosku,  że  cieszy  się,  że  taka 
inicjatywa  powstaje  i  jak  najbardziej  popiera  ją,  jednak  z  decyzją  o  przekazaniu 
konkretnych środków finansowych chce poczekać, i zobaczyć jak inicjatywa ta będzie 
wyglądała w perspektywie czasu. 

Radny  Henryk  Dyrbuś  zwrócił  uwagę,  że  mamy fatalny  dojazd  do  Komisariatu 
Policji i należałoby coś z tym zrobić.
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Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski  powiedział,  że gmina wspólnie z powiatem 
przekazała Policji określoną kwotę i to by było na tyle. Mamy wiele własnych spraw 
np.  chodnik  przy  Netto,  który  wygląda  koszmarnie.  Radni  powiatowi  mogliby  się 
takimi sprawami zająć. 

Radny Bernard Strzoda zapytał  na  jakim etapie  jest  zadanie  termomodernizacji 
szkół i innych budynków.

Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski odpowiedział, że inwentaryzacja  jest  na 
zakończeniu. Będzie jeden projekt i jeden przetarg na wszystkie budynki. Pozostanie 
kwestia  ustalenia  hierarchii,  w  tragicznym  stanie  jest  Przedszkole  Nr  3  w 
Leszczynach i trzeba je zrobić. Pojawił się jeden  problem - trzeba będzie zwiększyć 
udział środków własnych w tym zadaniu.

Radny Ryszard Jonderko zapytał skąd będą środki zewnętrzne na to zadanie.

Burmistrz GIM Wiesław Janiszewski powiedział, że środki dostaniemy 
z perspektywy UE 2014-2020. Kwestią jest udział środków własnych. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała 
Sylwia Gruszkiewicz

 

 Przewodniczący Komisji
Radny Edward Kucharczyk
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