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Protokół Nr 27/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 21 czerwca 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. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny                

za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia GiM Czerwionka-Leszczyny                            
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

5. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1  
Przedstawiony porządek posiedzenia Komisja przyjęła "jednogłośnie" - głosowało    
13 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 24 maja 2017 r. został przyjęty  
przy jednym głosie wstrzymującym  – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017; 

Radny Ryszard Jonderko podziękował za dodatkowe środki na dotacje                         
do wymiany źródeł ciepła. 
Burmistrz Gim Wiesław Janiszewski powiedział, że w tym roku uda się 
zrealizować 146 wniosków. Wniosek 147 będzie pierwszy w 2018 r.  
Następnie wyjaśnił, że w uchwale znalazło się zadanie dostosowania budynku 
urzędu do przepisów ppoż. Potrzeba na to 65 tys. zł. W urzędzie została 
przeprowadzona kontrola, zlecona przez Wojewódzką Straż Pożarną i teraz 
musimy zastosować się do zaleceń. Nie wynika to z żadnych zaniedbań, jednak 
z powodu zbyt wąskich korytarzy musimy zrobić oddymianie.  
Radna Janina Binda zapytała o obóz letni oraz o sposób rekrutacji uczestników. 
Burmistrz GiM powiedział, że jest to wyjazd dzieci ze świetlic środowiskowych 
do naszego miasta partnerskiego. Weźmie w nim udział 6 dzieci. Rekrutację 
przeprowadzili pracownicy świetlic wg określonego regulaminu. Pojadą tam 
dzieci, które potrzebują wsparcia. Koszty wyjazdu pokrywa organizator, 
natomiast my pokrywamy transport.  
Przewodniczący Komisji zapytał o dodatkowe środki na oddziały przedszkolne. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że dla 174 dzieci zabrakło miejsca w przedszkolach, 
dlatego otwieramy dodatkowe oddziały. Liczymy, że przyjdzie na to dotacja. 
Burmistrz GiM poinformował także, że chcemy dołożyć się do zakupu pojazdu 
do transportu sanitarnego pacjentów szpitala w Rybniku, również po to by pomóc 
naszym mieszkańcom. 
Radny Marek Szczech zapytał czy na samochodzie będzie napis, że został 
częściowo sfinansowany z naszych środków. 
Burmistrz GiM powiedział, że będzie on oznakowany. 
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2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, 
3) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji 

dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                     
w Czerwionce-Leszczynach. 

 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji powiedział, że radni mieli dużo czasu, aby zapoznać się                   
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GiM Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok 
oraz informacją o stanie mienia GiM Czerwionka-Leszczyny za okres od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Poza tym sprawozdanie oraz informacja zostały 
szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Należy podkreślić,                  
że planowaliśmy deficyt, a mamy nadwyżkę budżetową. 
Skarbnik GiM dodał, że jest to kolejny rok, w którym obniżyliśmy zadłużenie.                           
W latach 2015-2017 spadło ono o 10 mln. zł.  
 
Ad. 5 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał, w kontekście uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów najmu części 
nieruchomości oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tychże umów, 
co by było gdyby dotychczasowy najemca zrezygnował, a pojawiłoby się więcej 
chętnych. 
Burmistrz GiM powiedział, że nasz lokalny rynek NZOZ-ów jest sprawdzony. 
Obecne podmioty, żeby mieć to co mają, musiały na to zapracować. Te zakłady na 
terenie naszej gminy funkcjonują od 16 lat. Ten rynek się w jakiś sposób 
ukształtował. Nie bierzemy tego pod uwagę, że któryś z podmiotów zrezygnuje.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał co z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia                          
w Przegędzy. 
Burmistrz GiM powiedział, że zostanie ujęty w budżecie na 2018 r., to zadanie 
wymaga kompleksowego podejścia do tematu. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

 

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


