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Protokół Nr 22/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 stycznia 2017 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  
Protokóły Nr 20/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016 r. oraz             
Nr 21/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2016 r. zostały przyjęte                      
jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik G i M omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 
2017, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Mista Czerwionka-
Leszczyny, 

Radny Ryszard Jonderko zwrócił uwagę czy środki uzyskane ze zwiększonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być przekazane na 
dofinansowanie do likwidacji niskiej emisji. 
Skarbnik G i M stwierdził, że dofinansowanie jest to nowe zadanie i należy ostrożnie 
podejść do tematu. Być może będą programu rządowe finansujące te zadania. 
Radny Marek Szczech poinformował o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego w sprawie likwidacji niskiej emisji. 
Burmistrz G  i M dodał, że środki z opłat za gospodarowanie odpadami nie mogą 
iść na inne zadania. 
Przewodniczący Komisji pytał o sytuację w Międzygminnym Związku 
Komunikacyjnym. 
Burmistrz G i M poinformował, że zrezygnował z pracy w Zarządzie MZK czym 
uprzedził podobne kroki innych członków Zarządu. Problem jest w mieście 
Jastrzębie Zdrój, które wycofało się ze Związku. Dodał, że Jastrzębie chce 
wprowadzić program – bezpłatna komunikacja w mieście Jastrzębie, ale tylko           
w granicach miast i nie chce na to wydatkować dodatkowych środków. Natomiast 
MZK nie będzie wydatkować dodatkowych środków na bezpłatną komunikację          
w Jastrzębiu. Kolejne Zgromadzenie MZK planowane na początek lutego, pokaże na 
ile sprawa się wyjaśni. 
Przewodniczący Komisji pytał o członkowstwo gminy w Związku. 
Burmistrz G i M wyjaśnił, że gmina jest członkiem założycielskim Związku,              
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jej dalsza obecność tam zależy od woli Rady, aby wystąpić ze Związku z dniem         
1 stycznia 2018 roku, należy do końca czerwca 2017 roku podjąć uchwałę                       
o wystąpieniu. 
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji      
nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie dot.  zapisów regulaminu 
dofinansowania do instalacji mających na celu ograniczanie niskiej emisji                  
w gospodarstwach domowych osób fizycznych. Poinformował, że do tej pory 
najwięcej dyskusji wzbudza § 5 pkt 5 ppkt 3 projektu regulaminu, ograniczający 
skorzystanie z dofinansowania dla budynków gdzie jest możliwość podłączenia      
do sieci gazowej lub ciepłownicze. Bez tego ograniczenia większa grupa 
mieszkańców będzie miała dostęp do możliwości skorzystania z dofinansowania.  
Zwrócił uwagę, że planowana kwota 100 tys. zł. na ten cel jest to kwota na początek. 
Drugi temat, który poruszył to kwestie dot. funkcjonowania ZDiSK. Komisja obawia 
się, czy sprzęt który Zarząd posiada będzie wykorzystany, gdyż osób mających 
uprawnienia aby te sprzęty obsługiwać jest mało, a z powodu niskich płac mogą 
odejść. 
Burmistrz G i M wyjaśnił, że Dyrektor ma określony budżet na wynagrodzenia i wie 
którzy pracownicy są niezbędni. W temacie zapisów regulaminu dofinansowania 
stwierdził, że musi być dostępność, ma to poprawić efekt. Efektem np.                       
w Szczejkowicach będzie podłączenie do sieci gazowej, jeżeli kogoś na to stać, ale 
może być też wymiana kotła. 
Radny Ryszard Jonderko stwierdził, że ludzi nie stać aby podłączyć się do sieci 
ciepłowniczej czy gazowej. W tym temacie należy porozmawiać z dostawcami ciepła.  
Z-ca Burmistrza G i M poinformował, że były prowadzone w tym temacie rozmowy. 
W Czerwionce sieć należy do PEC, ciepło wytwarza Megawat i odbiorcy płacą 
podwójną cenę, płacąc za przesył.  
Radny Ryszard Jonderko poinformował, że kolejne spotkanie w tym temacie 
odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 12.00. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Alina Kuśka         
            

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 


