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Protokół Nr 13/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 16 marca 2016 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 12/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2016 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny – zmiany dot. tylko  termomodernizacji, część wydatków z 2016 
przenosimy na rok 2017 i 2018.  

 
W związku z planowaniem przekazania kwoty 77 tys. zł na dotację dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, na zakup wyposażenia dla 
Oddziału Okulistyki, Skarbnik GiM  przedstawił dane dot. ilości pacjentów z  naszej 
gminy, leczących się w/w szpitalu i jego poradniach specjalistycznych. Dodał, że 
szpital w Knurowie takich informacji nam nie udzielił.  
 
Radny Waldemar Mitura zauważył, że w budżecie są ujęte środki na przeniesienie 
biblioteki z zameczku i chciał wyjaśnić, że jest to spowodowane planowaną 
rewitalizacją tego terenu.  
 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano pozytywne.  
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący RM przypomniał o turnieju siatkówki, który odbędzie się 2 kwietnia 
na hali w ZS w Czerwionce oraz o rekolekcjach dla samorządowców. 
Powiedział, że w ubiegłym roku podjęty był wniosek aby wyposażyć salę obrad Rady 
Miejskiej w dodatkowe nagłośnienie. Po rozmowie z Burmistrzem wie, że byłaby taka 
możliwość, koszt takiego nagłośnienia to około 30 tys. zł – 15 mikrofonów i stacje. 
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Po burzliwej dyskusji  członkowie Komisji stwierdzili, że na dzień dzisiejszy taki 
sprzęt jest niepotrzebny, a mikrofony stacjonarne byłby by wykorzystywane tylko 
przez radnych. Lepiej zamówić dodatkowe mikrofony przenośnie, estradowe,                              
z których korzystałby również MOK podczas różnych imprez organizowanych na 
terenie gminy.   
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji  

   Radny Bogdan Knopik 


