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Protokół Nr 4/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 marca 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. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                          
14 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 14 Radnych. 
 
Ad. 3  
Zbigniew Wojtyło Skarbnik G i M omówił  projekty uchwał w sprawie: 
1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, wyjaśnił jak zmieniają się dochody                                        

i wydatki, omówił źródła dochodów i rodzaje wydatków.  
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 
 
Burmistrz GiM Wiesław Janiszewski omówił zadanie „Budowa placu zabaw przy 
ul. Kombatantów” za kwotę 120 tys. zł. Dodał, że podczas rewitalizacji osiedla 
zabraliśmy część obszaru przedszkolnego i należy to teraz zrekompensować. Plac 
zabaw będzie ogrodzony. 
Radny Józef Szczekała zapytał co się planuje w ramach zadania związanego                          
z adaptacją budynków przy ul. Młyńskiej 21a i Szyb Zachodni 1 na lokale socjalne,                    
za kwotę 50 tys. zł. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że za tą kwotę będą wykonane prace projektowe                          
i dzięki temu będziemy mogli ubiegać się o środki zewnętrzne w  ramach konkursu. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał jaka całkowita kwota jest potrzebna na dalszy 
remont ulicy Zabrzańskiej. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że około 4 mln. zł. Dodał, że do schetynówek mieliśmy 
dwa zadania: ul. Armii Krajowej i ul. Zabrzańska. Niestety w tym roku ul. Armii 
Krajowej ze schetynówek wypadła, będzie brana pod uwagę w roku 2016. Dobrze 
byłoby ja zakończyć rondem, zrobić pas dla pieszych i ścieżkę rowerową. 
Przewodniczący Bogdan Knopik zapytał czy Ornontowice również zaczynają 
remont ul. Zabrzańskiej.  
Burmistrz GiM odpowiedział, że nie. 
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Radny Józef Szczekała stwierdził, że dobrze by było wybudować rondo na 
wysokości Tesco w Czerwionce. 
Burmistrz GiM  powiedział, że nie ma na to szans, gdyż jest tam za mało miejsca. 
Będzie tam wymuszony ruch w  prawo. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał na jakim etapie jest termomodernizacja. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że do czerwca musi być gotowy projekt, żeby złożyć 
wniosek o dofinansowanie. Dodał, że termomodernizacja będzie podzielona na dwa, 
trzy zadania aby zwiększyć szanse w konkursie.  
 
W/w projekty uchwał Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4.  
W sprawach bieżących: 
Przewodniczący Bogdan Knopik zapytał czy będą programy na dofinansowanie 
boisk przyszkolnych. 
Burmistrz GiM powiedział, że dostaliśmy zwrot za boisko w Palowicach. Takie 
boiska powinny powstać i gdy będą na to środki, to będziemy je budować według 
ustalonego harmonogramu. Na razie czekamy na zadania, na które będzie można 
dostać dofinansowanie. 
Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę, że obok  kościoła i targowiska                                 
w Czerwionce należałoby postawić tablicę ogłoszeń. 
Burmistrz GiM powiedział, że tablica zostanie postawiona.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz         
 
        Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


