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Protokół Nr 28/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 23 sierpnia 2017 roku  

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

Ad. 2  
Protokół Nr 27/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2017 roku został 
przyjęty „jednogłośnie”  – głosowało 13 radnych. 
 

Ad. 3  
Zbigniew Wojtyło 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. 
Przewodniczący Komisji zgłosił pytania dot. przekazania środków na finansowanie 
wykonania planu zagospodarowania przestrzennego oraz zadania w zakresie 
ograniczania niskiej emisji. 
Skarbnik G i M udzielił informacji w powyższych sprawach. 
 
Członkowie Komisji „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowali powyższe projekty 
uchwał – głosowało 13 radnych. 
 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad dzisiejszej sesji       
nie zgłoszono uwag. 

 
Ad. 4  
Radny Michał Stokłosa poruszył temat inicjatyw lokalnych, termin składania 
wniosków mija 30 września br. Zwrócił uwagę, że zadania realizowane w ramach 
inicjatywy sprawdzają się, dlatego zaproponował zwiększenie środków na ten cel. 
Radna Jolanta Szejka poinformowała, że Komisja Działalności Gospodarczej 
zaproponowała aby rozważyć możliwość, w ramach inicjatywy lokalnej, budowy tężni 
zlokalizowanej w parku w Czerwionce tzw. „grzyb”. 
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M powiedział, że inicjatywa lokalna a fundusz 
obywatelski, to są podobne procedury. Zawsze wybór zadań będzie budził 
kontrowersje, zawsze będzie na to brakowało środków. Zwrócił uwagę,                     
że funduszem obywatelskim Rada odbiera sobie część kompetencji ale                           
i odpowiedzialności. Dodał, że sprawa zwiększenia środków na zadania z inicjatywy 
lokalnej będzie dyskutowana, przewija się również propozycja budowy tężni na 
terenie gminy. 
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Omówił również temat związany z planowaną w przyszłym roku likwidacją Koksowni  
„Dębieńsko” i zwolnieniem zatrudnionych tam ok. 200 pracowników. 
 
Radny Wacław Brózda zaproponował aby wystosować pismo, albo zaprosić zarząd 
spółki w celu przedstawienia jak ta likwidacja ma wyglądać. 
 
Wniosek: 
Komisja zwróciła się o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółki 
Polski Koks w celu przedstawienia informacji jak ma przebiegać planowana 
likwidacja Koksowni „Dębieńsko”; wniosek przyjęto „jednogłośnie” – 
głosowało 13 radnych. 

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Alina Kuśka        

 

 

 

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


