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Protokół Nr 15/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 18 maja 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 14/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2016 r. przyjęto                      
12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – 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,  
3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu 

przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań 
na drogach wojewódzkich, 

4. przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika                 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej 
924 w m. Czerwionka”. 

Radny Jerzy Kapszewicz zauważył, że do zadań na drodze wojewódzkiej 924 
należałoby włączyć również jej odcinek w Stanowicach, najlepiej na etapie 
przyjmowanie tej uchwały. Żeby później nie okazało się, że jest za późno. 
Burmistrz GiM powiedział, że są to intencje godne uwagi, ale trzeba pamiętać,                   
że o chodnik przy ul. Zwycięstwa również walczyliśmy kilka lat i został w końcu 
zrobiony, przy udziale środków gminy. Dziś te dwa chodniki, o których mowa                          
w uchwale, są niezrealizowane, bo kwota przeznaczona na dokumentację była za 
niska.  Jest  to obszar, który musi być zrealizowany.  Jak tego nie puścimy teraz to 
istnieje zagrożenie, że nie zrobimy nic. Zapewnił, że zrobimy wszystko, aby przy 
okazji projektu ronda była mowa o całym odcinku ulicy. Na razie musimy wykorzystać 
sprzyjające nam okoliczności i je docenić. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy pamiętamy, żeby drogę obok PWiKu połączyć 
z ul. A. Krajowej, żeby ciężki transport omijał centrum. 
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Burmistrz GiM powiedział, że dziś dbamy o poprawę bezpieczeństwa i płynności 
ruchu w Czerwionce robiąc rondo koło Czecha, by wymusić ruch prawostronny.                 
W perspektywie czasu zobaczymy co z tą drogą.   
Radny Waldemar Mitura zapytał dlaczego przeznaczamy środki na uzdatnianie 
wody na pływalni, skoro niedawno był tam remont. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że weszły w życie nowe przepisy, które wymuszają na nas 
takie działania.  
Przewodniczący Komisji zapytał na co idą środki przeznaczone dla Wydziału SPS 
na imprezy plenerowe. 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że będą one przeznaczone na organizację Światowych                  
Dni Młodzieży w naszej gminie.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że w budżecie są przeznaczone środki na 
dofinansowanie do zielonych szkół. Stwierdził, że bardzo mało szkół organizuje takie 
wyjazdy. 
Burmistrz GiM powiedział, że składa się na to wiele czynników, a my nie szukamy 
winnego. Jest to olbrzymia odpowiedzialność, dochodzą do tego kwestie finansowe                   
i organizacyjne. 
 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywne. 
Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili uwag.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji  

   Radny Bogdan Knopik 


