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Protokół Nr 18/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 28 września 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         
14 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 17/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 24 sierpnia 2016 r. przyjęto                      
jednogłośnie – głosowało 14 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok, odpowiedział na pytania zdane przez 
członków Komisji,  

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia                                    
i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego                          
po wschodniej stronie ulicy Kościelnej,      
Przewodniczący Komisji poprosił Burmistrza o uzasadnienie nieuwzględnienia 
uwag wniesionych do planu. 
Burmistrz GiM powiedział, że każda ze stron będzie się mogła od tego 
odwołać. Ale jeżeli decydujemy się w planie na tereny inwestycyjne, to nie 
mamy racjonalnego argumentu, aby być na nie w sprawie budowy stacji paliw. 
Lokując strefę przy zjeździe z autostrady, byliśmy przekonani, że ten inwestor 
przyjdzie. Możemy pokazywać czego w strefie nie chcemy, ale nie możemy 
mówić, że nie chcemy stacji paliw, gdyż po drugiej stronie stacja już jest.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że skoro przeznaczenie terenu jest pod 
usługi, to nie ma tu o czym mówić. 
Burmistrz GiM powiedział, że stacja, która już jest wyglądała by bezpieczniej, 
gdyby właściciel sprzedał część gruntu. Teraz tego żałuje. 

4. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny”,  
Przewodniczący Komisji zapytał  jakie urząd przewiduje środki na 
dofinansowanie dla indywidualnych gospodarstw, czy regulamin jest już 
przygotowywany i kiedy będzie gotowy. 
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Burmistrz GiM powiedział, że program przyjmuje się po to, żeby go realizować 
i móc pozyskać środki zewnętrzne. Jeżeli wprowadzimy dofinansowanie do 
pieców, to musimy uwzględnić wszystkich chętnych. Jest to duże 
przedsięwzięcie. Nie wiemy ile pieniędzy możemy dostać z góry na ten celi i co 
będzie można dofinansować. Będziemy do tematu wracać. 

 
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 


