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Protokół Nr 29/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 27 września 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    
12 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia 2017 roku został 
przyjęty „jednogłośnie”  – głosowało 12 radnych. 
 

Ad. 3  
Pani Małgorzata Bartoszek kierownik referatu Budżetowo-Finansowego 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. 
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał jakie mamy korzyści z tego, że dajemy dotację dla 
szpitala w Wodzisławiu Śląskim. 
Małgorzata Bartoszek odpowiedziała, że zgodnie z ustawą gmina może 
partycypować w zakupach inwestycyjnych. 
Burmistrz GiM dodał, że jeżeli możemy to pomagamy. Pacjenci z naszej gminy 
korzystają z tego szpitala. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że nie podoba jej się sposób wydatkowania 
zwrotów z Funduszu Sołeckiego przez niektórych sołtysów. Tym bardziej,                                                                                    
że wcześniej wspólnie ustaliliśmy, że pieniądze te będą przeznaczone dla ogółu,                   
a nie dla poszczególnych jednostek.  
Burmistrz GiM powiedział, że rozdysponowanie zwrotu z Funduszu Sołeckiego nie 
musi  być przyjęte przez Zebranie Wiejskie, tak jak sam Fundusz. Nie ma jakiejś 
prawnej formuły na co to przeznaczyć, Sołtys nie musi informować na co to idzie.  
Przewodniczący RM powiedział, że wszystkie wydatki szkoły powinny być 
pokrywane przez ministerstwo, a nie przez sołectwa czy dzielnice. Dotychczas                        
w szkołach podstawowych nie było pracowni, bo nie było takiej potrzeby. Teraz po 
reformie oświaty szkoły muszą być doposażone w pracownie tematyczne.                                     
I w pierwszej kolejności musimy wnioskować o środki zewnętrzne na to, a nie 
rozdawać środki z Funduszy Sołeckich. Tworzy to chaos.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że szkoły wnioskują o środki zewnętrzne, ale co z tego 
wyjdzie trudno powiedzieć. 
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Burmistrz GiM dodał, że z kwestią oświaty byłby ostrożny, bo problem jest jeszcze 
przed nami. On jest za każdym pieniądzem, który idzie na kwestie dydaktyczne.                  
83 tys. zł pozyskane z zewnątrz to kropla w morzu potrzeb. Będziemy artykułować 
pismami do ministerstwa potrzeby dotyczące klasopracowni. Jeszcze nie wiemy jaka 
część budżetu gminy będzie musiała być przeznaczona na oświatę.  
Przewodniczący RM zapyta co to za środki na remont chodnika w Dębieńsku. 
Burmistrz GiM powiedział, że chodzi o chodnik do kościoła. Poza tym teren wokół 
kościoła trzeba geodezyjnie uporządkować.  
Radny Jerzy Kapszewicz odniósł się do projektu uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego  i zapytał czy teren jest gminny. Powiedział,                             
że jest to centrum miejscowości i nikt nie chciałby mieć koło siebie dużych obiektów 
tj. hale produkcyjne. Pytał czy przegłosowując zmianę powierzchni biologicznie 
czynnej nie strzelimy sobie w kolano. Może lepiej ten teren przekwalifikować                      
na deweloperkę. 
Burmistrz GiM powiedział, że deweloper buduje tam, gdzie ludzie mają stałe 
dochody. W tym miejscu może być albo kukurydza, albo chwasty, ale deweloperki      
na pewno nie będzie. Na wielkość hali nie wpływa powierzchnia biologicznie czynna, 
a uzbrojenie terenu. Dla Stanowic ten teren jest terenem inwestycyjnym. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski podjęte na Komisji Gospodarki 
Komunalnej oraz na komisji Oświaty. 
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli chodzi o podniesienie płacy minimalnej, to lepiej 
byłoby to zrobić jeszcze w 2017 roku niż w 2018.  
Najgorsze jest to, że pracownik z dwudziestoletnim stażem ma takie samo 
wynagrodzenie, co nowo przyjęty.  
 
 

 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

 

 

 

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


