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Protokół Nr 5/2015 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 6 maja 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                          
13 radnych.  
 
Ad. 2  
Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2015 r. przyjęto 
„jednogłośnie” – głosowało 13 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. 
 
Radny Ryszard Jonderko zapytał o szczegóły dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 
i kwoty na to przeznaczonej. 
Skarbnik GiM powiedział, że zachodzi konieczność opracowania przez specjalistów 
programu, w którym kierunku gmina powinna iść i na to są te środki.  
Przewodniczący Komisji zapytał jaki jest koszt całkowity remontu budynku 
klubowego w Palowicach i co on będzie obejmował.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że z funduszu sołeckiego został 
zrobiony nowy dach wiaty i posadzka. Został postawiony stół do tenisa. Została 
zrobiona dokumentacja, aby pozostałą część czyli garaże zaadoptować na potrzeby 
klubu piłkarskiego. Na dzień dzisiejszy nie ma tam szatni dla gości, ani 
pomieszczenia dla sędziów. Koszt całej inwestycji to około 110 tys. zł. 65 tys. zł to 
prace remontowe, pozostaną do wykonania instalacje oraz biały montaż.    
Przewodniczący Komisji zapytał, odnośnie 100 tys. zł na solary, czy jest już jakiś 
plan, gdzie one będą, ile ich będzie i kiedy ewentualnie zostaną zainstalowane.  
Radna Jolanta Szejka powiedziała, ze wg jej informacji konkurs zostanie ogłoszony 
w IV kwartale br. i dopiero wtedy się okaże czy dostaniemy dofinansowanie.  
Skarbnik GiM dodał, że pieniądze ujęte w budżecie są przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji. 
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Burmistrz GiM  powiedział, że dokonał wstępnej oceny proponowanych punktów                    
i przyjął zasadę, że tam gdzie jest możliwość lamp tradycyjnych, takie będą. Tam 
gdzie tej możliwości nie  ma będą lampy solarne.  
Radny Waldemar Mitura zapytał co z oświetleniem drogi z targowiska do 
Intermarche, ma nadzieję, że tam to oświetlenie solarne będzie.   
Burmistrz GiM powiedział, że będą dwa rodzaje oświetlenia, lampy parkowe i takie 
jakie są na ul. Armii Krajowej. Jeżeli otrzymamy dofinasowanie to wyniesie ono 85%                      
do 15 %.  
 
Następnie Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student omówiła projekty uchwał 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w sprawie:  
3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,   

4) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,   

5) ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy                             
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

Dodała, że umowa wygaśnie szybciej, pieniądze skończą się około 3 m-ce wcześniej                   
i będzie trzeba wcześniej ogłosić przetarg.  
Burmistrz GiM powiedział, że nawet najlepsze wyliczenia na nic się zdają, jeżeli nie 
sprawdzają się prognozy. Ilość odpadów bio nas przerosła. Jest to dostrzegalny 
problem i musimy reagować.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy można zmniejszyć częstotliwość odbierania 
odpadów zmieszanych.  
Naczelnik Wydziału GO odpowiedziała, że nie, gdyż ustawa obliguje nas do tego, 
by te odpady były odbierane co dwa tygodnie.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że również podnoszony był temat trzykrotnego 
wywozu nieczystości płynnych. Przyzwyczailiśmy mieszkańców, że wystarczy wywóz 
dwukrotny i mieszkańcy to realizowali, może lepiej by to tak zostawić.  
Radny Jerzy Kapszewicz dodał, że może należałoby ten zapis jeszcze raz 
przeanalizować pod kątem pozostania przy dwukrotnym wywozie. Ilość ta została 
pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, poza tym 
technologia wywozu często związana jest z wjazdem na posesję, co powoduje 
niszczenie podłoża. Oczywiście spowoduje to również dodatkowe obciążenie 
domowych budżetów.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że ustawa nie reguluje częstotliwości wwozu 
nieczystości ciekłych, niemniej jednak otrzymujemy coraz więcej pism o tym,                        
że wychodząc na spacer czujemy odór tych nieczystości. Jest to problem przed 
którym i tak staniemy. W zasadzie powinniśmy kontrolować wywóz nieczystości 
ciekłych w stosunku do zużytej wody. Uchwała ta została skonsultowana                                 
z mieszkańcami, żadne uwagi nie wpłynęły.  
Burmistrz GiM dodał, że ta kwestia to jest pochodna tych sygnałów, które docierają 
do gminy, że należałoby częstotliwość wywozu zwiększyć. Gmina jest 
skanalizowana, jednak nie jest to równoznaczne z tym, że ludzie chcą się przyłączyć.  
Przewodniczący RM powiedział, że jest to bardzo delikatna sprawa. Powinni się tu 
podzielić swoimi uwagami sołtysi, bo to właśnie do nich dociera najwięcej sygnałów 
odnośnie nieprawidłowości wynikających z gospodarki nieczystościami. Są takie 
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miejsca, gdzie w naturalny sposób to szambo idzie rozpłynić. Są również osoby, 
które muszą te nieczystości wywieźć i wywożą je nawet co miesiąc. I tym osobom 
przeszkadza to, że sąsiad tych nieczystości nie wywozi, dzięki czemu ulatnia się 
nieprzyjemny zapach. Tendencja jest taka, że każdy chce by w miejscu gdzie 
mieszka było dobrze.  
Przewodniczący Komisji dodał, że w porównaniu z mieszkańcami, którzy są 
przyłączeniu do kanalizacji to i tak jest najtańszy sposób na pozbycie się 
nieczystości. Może trzeba by przeprowadzić więcej kontroli, zwłaszcza w tych 
miejscach, gdzie ten odór rzeczywiście się unosi.  
Naczelnik Wydziału GO wyjaśniła, że uchwała ta może spaść z porządku obrad, ze 
względu na to, że gdy wprowadzi się autopoprawkę trzeba będzie ją ponownie 
poddać konsultacjom.  
Radny Waldemar Mitura odniósł się do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, do punktu, który mówi o sprzątaniu po swoich zwierzętach. Powiedział, 
że problem tkwi w braku pojemników na psie odchody, jak również w braku zwykłych 
koszy na śmieci. Należałoby to wziąć pod uwagę.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że kosze są uzupełniane, po czym znowu są 
kradzione.  
Radny Ryszard Jonderko dodał jeszcze, że często jest w terenie i widzi co się 
dzieje, jeżeli chodzi o ścieki wypływające z posesji. Trzykrotny wywóz to wcale nie 
jest dużo, a my powinniśmy dążyć do tego żeby chronić nasze środowisko i żeby 
było jak najczystsze.  Również stwierdził, że koszty ponoszone przez mieszkańców 
nie podłączonych do kanalizacji są nieporównywalnie mniejsze z tymi, jakie ponoszą 
mieszkańcy skanalizowani.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że mamy coraz większą świadomość 
ekologiczną i odsetek niezadowolonych mieszkańców będzie zdecydowanie mniejszy 
niż pozostałych osób.  
 
Radny Jerzy Kapszewicz poprosił jeszcze by przeanalizować uchwałę w sprawie:   
6) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących 

własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Powiedział, że kwota, za którą chcemy sprzedać tą nieruchomość jest zdecydowania 
za niska. Przy trosce o ten obiekt na pewno nie straci on na wartości. Być może nie 
należy wyzbywać się tego majątku i  zagospodarować obiekt w ten sposób, by 
przynosił dochody gminie.  
Burmistrz GiM powiedział, że ten obiekt to problem dla gminy. Dzisiaj, żeby 
przeprowadzić tam kapitalny remont, to jest wydatek dwa, trzy razy wyższy niż 
wartość tego budynku. Docelowo chcemy żeby petent obsługiwany był w jak 
najmniejszej ilości miejsc. Nie chcemy tego obiektu wynajmować czy użytkować                    
w inny sposób, ponieważ mamy przygotowane pomieszczenia żeby przenieść 
znajdujące się tam wydziały do innych punktów. W tym momencie z jednej strony 
oszczędzamy, a z drugiej pozbywamy się problemu. Jego niska cena wynika                          
z jakości wykonania. Poza tym jest w fatalnym stanie. Ponadto nie jesteśmy w stanie 
pozyskać na ten obiekt środków zewnętrznych. Opinia Rady Dzielnicy w tym temacie 
jest podobna.  
Radny Waldemar Mitura zapytał czy nie można by go było zaadaptować na dom 
pomocy społecznej dla osób starszych.  
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Burmistrz GiM  powiedział, że było to brane pod uwagę, jednak budynek ten nie 
nadaje się do tego.  
 
Omówione  projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie 
wstrzymującym.   
 
 
Ad. 4.  
W sprawach bieżących.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest prośba by zakupić urządzenie do 
odczytu czipów.  
Burmistrz GiM powiedział, że być może zostanie on zakupiony na potrzeby Straży 
Miejskiej, która ma do czynienia z wałęsającymi się psami.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz         
 
        

 Przewodniczący Komisji 

          Radny Bogdan Knopik  

      


