
 

 Protokół Nr 16/2016 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 18 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
4. Omówienie wyników kontroli Sołectwa Książenice. 
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia 
6. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Punkt 4 porządku posiedzenia  został wycofany przez członków Komisji jednogłośnie 
- głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 15/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 9 maja 2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie  – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja nie zgłosiła uwag do projektów uchwał zawartych w porządku sesji Rady 
Miejskiej. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku              
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny       
z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok 
oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok. 
 
Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok oraz opinia 
Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za 2015 rok, została przyjęta przez członków Komisji 
jednogłośnie 7 głosami „za” (załącznik do protokołu). 
 
Ad. 6  
Przewodniczący Komisji poinformował, że na prośbę Komisji Skarbnik GiM 
przedstawi stan zaległości podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 roku (zał.). 
Skarbnik GiM powiedział, że zaległości co roku się powiększają, w większości mają 
je te same osoby i ciągną się one od  kilku lat. Gdy zaległości sięgają powyżej                     
1000 zł, wtedy wchodzimy na hipotekę, co daje pewien skutek. Jeżeli chodzi                           
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o zaległości z umów cywilnoprawnych, to podjęte działania skończyły się 
niepowodzeniem i tego już nie odzyskamy. 
Burmistrz GiM dodał, że trzeba popatrzeć na termin czasowy, w ciągu którego                     
te zaległości powstały – dane obejmują okres od 1990 roku. 
 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student przedstawiła multimedialną prezentację 
obrazującą monitoring pojazdów odbierających odpady komunalne.  
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz 
                                                      

    Przewodniczący Komisji 

                          radny Jan Pala 


