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Protokół Nr 30/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 25 października 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. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny za I półrocze 2017 roku. 
5. Sprawy bieżące. 

 

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

Ad. 2  
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 27 września 2017 roku został przyjęty 
10 głosami „za” i jednym głosem „wstrzymującym”  – głosowało 11 radnych. 
 

Ad. 3  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło 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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących                               

od dnia 1 stycznia 2018 roku. 
Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zmiany budżetowe dot. oświaty to są one związane m.in.                                
z przekształceniami w oświacie. Składa się na to również otwarcie dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych, zwiększenie czasu pracy oddziałów, awanse zawodowe nauczycieli, 
zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy kwota przeznaczona na gospodarkę odpadami  
komunalnymi jest kwotą ostateczną na ten rok? Co ze stawkami? 
Skarbnik GiM odpowiedział, że to kwota do końca roku. 
Burmistrz GiM powiedział, że do stawek na pewno będziemy wracać. Na dziś najlepiej 
byłoby je podnieść. Zielonego nadal nie ubywa. Będziemy myśleć nad innymi 
rozwiązaniami, być może  t. j. dofinansowanie do biokompostowników. Chodzi o to, żeby 
była jakaś alternatywa. Niestety jest to problem całego regionu. 
Radny Wacław Brózda powiedział, że jeżeli chodzi o odpady zielone, to może dobrze 
byłoby wprowadzić opłatę  od wielkości powierzchni. 
Burmistrz GiM powiedział, że gdy było ograniczenia zielonego, to trafiało to do odpadów 
zmieszanych. Ponadto ustawa zakazuje traktowanie mieszkańców w różny sposób.  
Radny Jerzy Kapszewicz zaproponował, żeby bezpłatnie odbierać odpady wytworzone 
przez gospodarstwo domowe, a na brązowe worki wprowadzić inną odpłatność. Dodał,                
że należy negocjować cenę z Komartem.  
Burmistrz GiM powiedział, że obecna umowa nas obowiązuje bez względu na wzrost 
ceny za tonę. Płacimy za faktyczną ilość odebranych odpadów, a tych jest coraz więcej.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że będziemy do tego tematu na pewno wracać.   
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Przewodniczący Komisji zapytał  czy kwota 1 mln 600 zł na oświatę jest już ostateczna 
na ten rok.  
Skarbnik GiM powiedział, że wg złożonych wniosków to tak.  
Burmistrz GiM dodał, że szacunek środków na oświatę był robiony na podstawie 
września. Dyrektorzy przy projektowaniu budżetu przyjęli kwotę, którą dziś dodajemy, 
ponieważ Skarbnik o taką kwotę budżet ich pomniejszył. Ponadto na przestrzeni roku 
dochodzą  awanse zawodowe, nauczanie indywidualne, którego nie planuje się                   
w budżecie, a także  otworzono 7 dodatkowych oddziałów. Jednak najprawdopodobniej 
nie będzie w tym roku wyrównań  lub będą minimalne. Powiedział, że w tej kwocie są m.in. 
koszty reformy oświaty.  
Skarbnik GiM poinformował, że podatek od nieruchomości wzrasta o 1,9% czyli                   
o stopień inflacji, o tyle o ile wzrosły maksymalne stawki obwieszczone przez Ministerstwo 
Finansów.  
 
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.  
 
Ad. 4 
Skarbnik GiM poinformował,  że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za I półrocze 2017 roku uzyskało opinię pozytywną organu 
nadzorującego – RIO. Dochody wykonaliśmy w 52%, wydatki w 44%. Mamy nadwyżkę 
budżetowa w wysokości 9 mln 232 tys. zł. Spłaciliśmy 1 mln zł obligacji. Ma nadzieję,                  
że dalej będziemy obniżać zadłużenie gminy. 
 
Ad.5  
Radny Marek Szczech zapytał na jakim etapie jest procedura wydawania decyzji 
podatkowych po modernizacji ewidencji gruntów.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że jeszcze się nie skończyła. Wszyscy ci co złożyli informacje 
podatkowe, decyzje otrzymali. Zostało około 800 spraw, gdzie prowadzimy postępowanie 
podatkowe.  
Przewodniczący RM poinformował, że do końca września był termin składania wniosków 
na inicjatywy lokalne. 
Burmistrz GiM powiedział, że jeszcze nie ma rozstrzygnięcia, ale przeznaczona kwota                  
i tak na wszystko nie wystarczy. 
Radny Ryszard Jonderko podziękował za ostatni etap odwodnienia. Poinformował,                  
że utwardzenie terenu za ośrodkiem zdrowia znajdzie się w projekcie budżetu na 2018 
rok, tak jak oświetlenie tego terenu. Również dywanik asfaltowy na ul. Kamieńskiej ma być 
wprowadzony do przyszłorocznego projektu budżetu. Dodał, że chciałby by wraz                 
z zakończeniem termomodernizacji nastąpiło otwarcie boiska przy SP w Przegędzy. 
Burmistrz GiM powiedział, że boiska będą robione po termomodernizacji, poza tym                    
w Przegędzy jest problem jeżeli chodzi o teren. Ta inwestycja będzie droższa niż nam się 
wydaje. Ponadto boiska są realizowane według jakiejś procedury. Nie było obietnicy, że do 
końca roku 2018 będą wszędzie boiska przyszkolne.  
Przewodniczący Komisji dodał, że Komisja Oświaty wypracowała harmonogram budowy 
boisk. Niedługo będzie kolejny objazd i wtedy harmonogram zostanie zweryfikowany.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


