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              Protokół Nr 23/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 22 lutego 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         
12 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokóły Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2017 r. został przyjęty  
przy jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 12 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 Miasta Czerwionka-
Leszczyny, 

3) emisji obligacji komunalnych, 
4) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
5) inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - 

Skarbnik GiM wyjaśnił, że zmiany w uchwałach dot. inkasa wynikają ze zmian 
w jednostkach pomocniczych gminy. Niektórzy inkasenci złożyli rezygnację.  
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad sesji nie zgłoszono 
uwag. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Klubu Sportowego Decor Bełk z prośbą                    
o zamontowanie oświetlenia na obiekcie sportowym w Dębieńsku. Wyjaśnił,                                                   
że boisko jest wykorzystywane przez wszystkie kluby z naszej gminy i widzi on tam 
konieczność budowy tego oświetlenia. Należałoby rozeznać jakie byłyby koszty takiej 
inwestycji. 
Burmistrz GiM powiedział, że mamy trwałość projektu i na dziś nie możemy 
pobierać opłat za wynajem tego boiska. I do tego momentu taka inwestycja byłaby 
nieracjonalna. Koszt oświetlenia to rząd kilkuset tys. zł. Rozgrywki na poziomie klasy 
B lub C nie wymagają takiego luksusu. Można by to zrobić ale w obszarze 
komercyjnym.  
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Radny Józef Szczekała powiedział, że inicjatywa jest dobra, jednak w naszej 
gminie jeszcze kilka ulic czeka na pkt. oświetleniowe i najpierw to należałoby zrobić.  
Radny Waldemar Mitura zauważył, że bylibyśmy konkurencja dla boiska                              
w Kamieniu.  
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są plany dot. Parku im. Furgoła,  
Burmistrz GiM odpowiedział, że park nie dostał dofinansowania. Boisko, które miało 
być robione przy zespole szkół w ramach tego projekty, zrobimy w ramach 
harmonogramu budowy boisk. Są różne głosy dot. parku np. żeby zrobić tam tężnię. 
Musimy w tych kategoriach o tym myśleć.  
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie są decyzje podatkowe wynikające 
z modernizacji ewidencji gruntów. 
Skarbnik GiM wyjaśnił, że jeżeli osoby złożyły informacje podatkowe to decyzje 
dostaną do końca lutego. Mamy jeszcze około 1000 spraw, które musimy wyjaśnić. 
Około 700 podatników nie złożyło informacji w ogóle i w tych przypadkach będziemy 
wszczynać postępowania podatkowe.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

Przewodniczący Komisji   

 

  Radny Bogdan Knopik 

 

 

 


