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Protokół Nr 19/2016 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 19 października 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 18/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2016 r. przyjęto                      
jednogłośnie – głosowało 13 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. Następnie Komisja zajęła się omówieniem projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2017 roku. 
Radny Marek Szczech wyraził wątpliwość czy ma sens podnosić stawki 
podatku, zwłaszcza że ta podwyżka jest minimalna. Modernizacja ewidencji 
gruntów i tak przyniosła duże wzrosty podatkowe mieszkańcom. 
Skarbnik GiM powiedział, że budżet to nie tylko dochody ale i wydatki, nasz 
dług to 29 mln. zł. Radni muszą patrzeć na budżet gminy szerzej. Czeka nas 
wzrost minimalnego wynagrodzenia, koszty reformy szkolnictwa – to wszystko 
spowoduje za małą nadwyżkę operacyjną. Ponadto w innych gminach stawki 
podatku są wyższe. Podwyżka podatków o 1 grosz skutkuje tym, że 
mieszkaniec będzie musiał zapłacić około 10 zł więcej.  
Burmistrz GiM powiedział, że gdyby na pewno wiedział, że będzie większy 
przyrost dochodów z modernizacji ewidencji gruntów niż z podwyżek podatków, 
to nie byłoby dyskusji. Dwie rzeczy musimy rozstrzygnąć na korzyść 
mieszkańców – błędy w modernizacji i sprawę dróg, gdyż postaramy się je 
wyłączyć z opodatkowania. Skutki reformy oświaty będą dla budżetu duże. 
Wciąż dyskutujemy jak przeprowadzić reformę oświaty w naszej gminie. Dodał, 
że w uzasadnionych przypadkach podatnik może się zwrócić o rozłożenie kwoty 
podatku na raty. 
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Skarbnik GiM dodał, że zeszłoroczna obniżka podatku kosztowała nas                    
300 tys. zł., w dodatku w innych gminach drogi prywatne nie są zwolnione                     
z opodatkowania. W tym przypadku rezygnujemy z 400 tys. zł.  
Radny Jerzy Kapszewicz zgodził się z radnym Szczechem. Dodał, że po 
obniżce podatków w 2015 r. mieszkańcy dostali wyższe decyzje z powodu 
modernizacji ewidencji gruntów. Teoretycznie możemy założyć wyższe wpływy 
do budżetu. Do tego drogi wskoczyły pod działki budowlane. 
Przewodniczący Komisji powiedział jasno, że mamy wpływ na podatki, jednak 
nie mamy wpływu na skutki  modernizacji. 
Radny Ryszard Jonderko zauważył, że chcemy dokładać do pieców,                           
a kłócimy się o grosz. A ci co nie chcą płacić podatku za drogi muszą je 
okamieniować.  
Radny Leszek Salamon powiedział, że nie ma się tu o co kłócić. Ma nadzieję, 
że wpływy do budżetu będą większe.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że kluczową sprawą jest tu wydanie 
wszystkich decyzji, gdyż nie mamy na dzień dzisiejszy pełnych danych. Wtedy 
będziemy mieli pełny ogląd.  
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył problem rozjeżdżania dróg gminnych przez 
ciężki sprzęt. Drogi są pooznaczane ale kierowcy się do tego nie stosują. 
Należałoby zwrócić na to uwagę mieszkańców, zwłaszcza tych którzy się 
budują, bądź rozbudowują.  
Poruszył także temat odśnieżania chodników, zauważył, że dobrze by było do 
ich odśnieżania używać jakiegoś małego sprzętu. 

 
Powyższe projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywne przy jednym głosie 
wstrzymującym. Do pozostałych projektów uchwał członkowie Komisji nie zgłosili 
uwag.  
 
Ad. 4  
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przypomniał Skarbnikowi GiM                     
o sprawie 50 tys. zł na ul. Młyńską, 48 tys. zł dla ZDiSK na zakup sprzętu oraz 
sprawę przedszkola w Dębieńsku.   
Radny Waldemar Mitura zapytał czy wie coś na temat nowej ustawy dot. opłaty za 
użytkowanie wieczyste. 
Skarbnik GiM powiedział, że na razie w tym temacie nie wie nic.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         
            

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


