
 

 Protokół Nr 15/2016 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 9 maja 2016 r. 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg  załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji - radny Jan Pala, który na wstępie powitał 
wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta                        

za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok i informacji o stanie 
mienia oraz sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

4. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 14/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Zbigniew Wojtyłło Skarbnik Gminy i Miasta omówił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2015 roku. 
Dochody budżetu planowane na 116 792 443 zł.  wykonano w wysokości        
117 239 527 zł., wydatki planowane 123 696 061 zł wykonano w wysokości  
115 770 718 zł. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w ramach udzielonych upoważnień Burmistrzowi Gminy i Miasta . 
Na wydatki majątkowe przeznaczono w 2015 roku kwotę 10 715 484 zł. 
Przewodniczący Komisji pytał o finansowanie niepublicznych przedszkoli. 
Skarbnik G i M wyjaśnił, że finansowanie to wynika z przepisów prawa, gmina 
udziela dotacji dla niepublicznych przedszkoli i klubów malucha na podstawie 
przyjętej uchwały Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot. opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  Zwrócił uwagę, że miało być tak, że nie mamy zysków, ale 
i niedopłacany do wywozu śmieci. 
Skarbnik G i M poinformował, że dopłacamy z budżetu gminy dodatkowe środki do 
wywozu odpadów komunalnych, nie da się do końca wyliczyć ile w danym miesiącu 
będzie odpadów. 
Radny Leszek Salamon zwrócił się o przekazanie informacji w jaki sposób   
prowadzona jest kontrola nad ilością wywożonych śmieci. 
Skarbnik G i M poinformował, że informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona 
na kolejnym posiedzeniu. 
Radny Bogdan Knopik poruszył kwestie związane z zadłużeniem gminy i jego 
obniżeniem. 
Skarbnik G i M wyjaśnił, że od 2011 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik 
zadłużenia  dla każdej z gmin, nasza gmina spełnia ten wskaźnik. 
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Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że głównym elementem wydatków  
bieżących  są wynagrodzenia, czy te kwoty maleją? 
Skarbnik G i M poinformował, że  środki na wynagrodzenia w 2014 r. stanowiły 
kwotę 48 mln zł. w roku 2015 r. jest to 51 mln zł. a  zaplanowano 53 mln zł.  Jeżeli 
chodzi o liczbę etatów to w 2009 r. było 1220 etatów, w latach 2011-2012 liczba 
etatów spadła do1009, aktualnie jest 1120. 
Następnie omówił kolejne sprawozdania  finansowe  tj. bilans z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków       
i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
Radny Bogdan Knopik pytał o wykaz dłużników. 
Skarbnik G i M wyjaśnił, że z uwagi na ochronę danych wykazu nie można 
udostępnić, można podać tylko ogólną kwotę. Dodał, że obecnie nie ma dużych 
dłużników. 
Radna Izabela Tesluk pytała o możliwość pomocy osobom, byłym pracownikom 
Zakładów Drobiarskich w uzyskaniu dokumentacji pracowniczej. 
Skarbnik G i M wyjaśnił, że to są indywidualne sprawy. 
 

Członkowie Komisji  ustalili, że dalsze omówienie spraw związanych                       
ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny       
w 2015 roku  oraz sformułowanie wniosku Komisji nastąpi na kolejnym posiedzeniu 
Komisji 18 maja br. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił informację  na temat 
kontroli sołectwa Książenice.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Alina Kuśka 
                                                      

    Przewodniczący Komisji 

                          radny Jan Pala 


