
 

1 

Protokół Nr 14/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 20 kwietnia 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                           
10   radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 16 marca 2016 r. przyjęto 
"jednogłośnie" – głosowało 10 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,  
3) udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik z przeznaczeniem na wydatki 

bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku – projekt do 
wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.  
 

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda u nas program 500+. 
Skarbnik GiM powiedział, że przyznano nam 12 mln. dotacji, którą otrzymamy                      
w transzach. Nie wiemy czy te pieniądze wystarczą, nie wszyscy jeszcze wnioski 
złożyli.  
Radny Waldemar Mitura wyjaśnił, że temat przeniesienia biblioteki w Leszczynach 
na ul. Mostową upadł. Zostanie ona przeniesiona do Domu Kultury. 
Burmistrz GiM powiedział, że dzięki temu zagospodarujemy niewykorzystany 
obszar. Zabudujemy tam filary, które pełnią funkcję fundamentów, a wejście zrobimy 
od zewnątrz.  
Radny Waldemar Mitura powiedział, że należałoby by zlikwidować w DK kręcone 
schody i pomyśleć o windzie, gdyż jest tam lokal wyborczy. 
Burmistrz GiM powiedział, że pewne rzeczy będziemy robić sukcesywnie. 
Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego przeznaczamy środki na wynagrodzenia 
dla nowych pracowników. Skąd te osoby? 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że chodzi tu o pracowników ściągniętych z jednostek,                    
z powodu konieczności przygotowania nowych decyzji podatkowych.  
Przewodniczący Komisji zapytał (w kontekście uchwały do wprowadzenia), czy 
dzieci dla których te środki są przeznaczone będą nas promować.  
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Burmistrz GiM wyjaśnił, że dzieci te wraz z zespołem reprezentującym Poradnię 
Psychologiczno–Pedagogiczną w Rybniku, zdobyły pierwsze  miejsce podczas                                     
XI Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności i będą reprezentowały nas w Stanach 
Zjednoczonych. Koszt wyjazdu jednego dziecka to ok. 12,500 tys. zł,  my je tylko 
wspieramy.  
 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywne. 
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji powiedział, że modernizacja ewidencji gruntów 
spowodowała to, że być może sala gimnastyczna w szkole w Palowicach w tym roku 
nie powstanie, gdyż zmieniono  te tereny na tereny leśne. Należy się zastanowić jak 
to teraz wyprostować. Starostwo odsyła do firmy z Krakowa, która tą modernizację 
przeprowadziła. Firma ta będzie u nas gościła 27,28, i 29 kwietnia w CKE. Czy                         
w naszej sprawie się z nimi spotkamy? 
Burmistrz GiM powiedział, że on zagrożenia dla budowy sali gimnastycznej nie 
widzi. Bardziej denerwuje go to, jak odbierają te zmiany w ewidencji mieszkańcy.                    
I ma nadzieję, że Starostwo zaangażuje się w rozwiązanie całego problemu.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji  

   Radny Bogdan Knopik 


