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Protokół Nr 5/2015 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 6 maja 2015 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który powitał zebranych 
i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych stanowiąca 
quorum.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za 2014 rok wraz z opinią RIO. 
3. Omówienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny.  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Omówienie wyników kontroli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach.  
6. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2, 3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło na wstępie przedstawił opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz                    
z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia RIO jest pozytywna. Jest jedna 
uwaga dotycząca zobowiązań wymagalnych. Są  to głównie zobowiązania 
wymagalne zakładu budżetowego wobec wspólnot mieszkaniowych, których 
prawdopodobnie już nie będzie.  
Jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu powiedział, że dochody budżetu 
wykonano w kwocie 126 mln. 247 tys. zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie                  
123 mln. 279 tys. zł. Mamy więc nadwyżkę budżetową za ubiegły rok w kwocie 
prawie 3 mln. zł.  
Wskaźnik operacyjny również spełniamy, nadwyżka operacyjna wynosi prawie                   
8 mln. zł, choć dobrze by było tą nadwyżkę podwoić.  
Trzeba pamiętać, że jako gmina mamy skumulowany niedobór budżetowy w kwocie 
około 27 mln. zł.   
Omówił przychody gminy, wydatki bieżące i majątkowe, dług i zobowiązania gminy. 
Łączna kwota zobowiązań na koniec 2014 roku to około 31 mln. 542 tys. zł.  
Dochody budżetowe zostały wykonane właściwie w 100%, natomiast  wydatki 
bieżące zostały wykonane w 96%. Cieszyć się należy z dochodów z udziałów                                                      
w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskaliśmy 101% planu.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał ile wyniosły wyrównania dla nauczycieli.  
Skarbnik GiM powiedział, że około 400 tys. zł.  
Radna Izabela Tesluk zapytała jak kształtują się wpływy do budżetu gminy                                     
z podatków mieszkańców Szczejkowic, a jakie są środki przeznaczone dla 
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Szczejkowic. Jak to wygląda w stosunku do innych sołectw. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie ma obowiązku wyciągania takich danych.                                                                                  
W przypadku Szczejkowic wpływ do budżetu na pewno nie jest duży, a jeżeli chodzi 
o wydatki na poszczególne sołectwa, to pod uwagę należy brać fakt, że jest 
utrzymywana szkoła, przedszkola. Ten wkład Szczejkowic nie pokrywa tych 
wydatków.  Żadna dzielnica nie pokrywa wydatków z podatków lokalnych. 
Następnie Skarbnik GiM omówił informację o stanie mienia komunalnego.  
Dodał, że jeżeli chodzi o sprawozdana finansowe to najważniejszy jest bilans                   
z wykonania budżetu jednostki samorządowej i przedstawił go.   
 
Ad. 4 
Protokół Nr  4/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2015 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad 5. 
Przewodniczący Komisji omówił wyniki kontroli przeprowadzonej w SP nr 3                          
w Leszczynach. Powiedział, że będzie tam generalny remont sali gimnastycznej. 
Zostało tam jeszcze kilka okien do wymiany. Jeżeli chodzi o obiekt, to szkoła jest 
dopuszczona do użytku.  
Radny Bogdan Knopik dodał, że jest to największa szkoła podstawowa w naszej 
gminie, uczęszcza tam 500 dzieci, jest tam 6 pierwszych klas. Duży dwupiętrowy 
budynek, w tym roku zostały wyremontowane tam korytarze na kwotę 90 tys. zł. 
Dyrektor we własnym zakresie robi sale lekcyjne. Bardzo dobrze radzi on sobie jeżeli 
chodzi o organizację środków, sponsorów, rodziców. W szkole ma duże problemy 
wychowawcze, środowisko w tej szkole jest trudne. Jest to człowiek szanowany,                                       
o ogromnym autorytecie. Dyrektorem tej placówki jest od 25 lat.  
 
Ad. 6 
W sprawach bieżących Komisja nie poruszyła żadnych tematów.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz 
           
          Przewodniczący Komisji 

       Radny Jan Pala 

                  radny Jan Pala 


