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Protokół Nr 2/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 28 stycznia 2015 r.  
  
 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Bogdan Knopik, 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. Omówienie planu pracy Komisji. 
5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                          
14 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 14 Radnych. 
 
Ad. 3  
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówił  projekty uchwał w sprawie: 
-  zmiany uchwały budżetowej na  rok 2015, 
-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
- emisji obligacji komunalnych, 
 
Przewodniczący Komisji pytał o finansowanie zadań drogowych. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M wyjaśnił, iż w związku z tym że zadania 
przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-
Leszczynach i przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Czerwionce 
Leszczynach, zgłoszone przez Powiat w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, które współfinansować miała gmina nie znalazły się 
wśród zadań zakwalifikowanych na 2015 rok (zajęły dalsze miejsca na liście 
rankingowej) proponuje się uwolnić zaplanowane w budżecie środki na ten cel. Jeżeli 
pojawi się możliwość realizacji tych dróg, trzeba będzie w ciągu roku poszukać 
dodatkowych środków  w budżecie. 
Przewodniczący podziękował za wprowadzenie zadań zgłoszonych przez Komisję 
Oświaty, Kultury i Sportu m.in. ogrodzenie boiska w Bełku, co w związku z awansem 
zespołu do IV Ligii jest koniecznością. Pytał również, które jednostki OSP planuje się 
zasilić otrzymanymi wozami bojowymi. 
Burmistrz GiM poinformował, że będą to jednostki w Dębieńsku i w Bełku. 
Radny Marek Szczech pytał o planowaną do realizację drogę dojazdową do 
Tenneco – czy będzie to droga tylko do Tenneco, czy jeszcze ktoś będzie z niej 
korzystał. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że drogi nie buduje się dla prywatnej firmy, jest to teren 



2 

inwestycyjny, aby się rozwijał musi być uzbrojony, powstaną tam kolejne firmy, które 
będą korzystać z tej drogi. Z drogi będzie również korzystał p. Smyczek. 
Sekretarz GiM dodał, że jest to droga która łączy dwie miejscowości Bełk                    
i Czerwionkę. 
Radny Marek Szczech pytał czy jest planowany remont drogi z Rybnika w kierunku 
autostrady. 
Burmistrz GiM poinformował, że jest zaplanowane 87 tys. zł. na drogę 925 od 
Rybnika do Rudy Śląskiej, w 2015 roku wykonany zostanie projekt obejmujący 
remont z pełnym odwodnieniem, realizacja planowana jest na lata 2016-2017. Dodał, 
że Rybnik planuje wykonać w 2015 r. remont ulicy Mikołowskiej – wylot w stronę 
autostrady. 
 
Członkowie Komisja pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił następującą propozycję planu pracy Komisji  
na okres kadencji Rady Miejskiej : 

1) opiniowanie budżetu Gminy i Miasta na kolejne lata kadencji 2014-2018 oraz 
analiza wniosków przedstawionych przez poszczególne komisje w/w sprawie. 

2) opiniowanie każdorazowo zmian w budżecie Gminy i Miasta, dotyczących 
nowych dochodów i wydatków oraz przesunięć między działami klasyfikacji 
budżetowej przy uwzględnieniu kompetencji organów stanowiących                   
i wykonawczych. 

 

Powyższa propozycja została przyjęta pozytywnie przez Członków Komisji.  
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji pytał o dotacje dla klubów sportowych. 
Burmistrz G i M poinformował, że konkurs został ogłoszony, kluby złożyły wnioski. 
Obecnie trwa badanie złożonych wniosków pod względem formalnym. Procedowanie 
sprawy zakończy się w połowie lutego br. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała  
Alina Kuśka 
         
 
        Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


