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Protokół Nr 32/2017 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 5 grudnia 2017 roku  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji, pozostali radni  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. Omówienie projektu budżetu na rok 2018. 

 
 

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

Ad. 2 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło na początku omówił główne założenia budżetu – 
dochody, wydatki oraz zadłużenie gminy. Następnie przedstawił uchwały RIO dot. 
projektu budżetu na 2018 rok. Opinie są pozytywne, jednak z uwagą dotyczącą 
wskaźników.  
Omówił także autopoprawki do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie uwag do budżetu 
wypracowanych na poszczególnych Komisjach branżowych. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Ryszard Jonderko powiedział,                    
że w budżecie jest ponad 1,3 mln zł na takie zadania jak: melioracje, plany 
zagospodarowania, schronisko dla zwierząt, kanalizację, dotacje do usuwania 
azbestu, oczyszczalni ścieków czy wymianę pieców. Są to kwoty wystarczające poza 
jednym wyjątkiem. Więcej środków mogłoby być na dotacje dla osób fizycznych                
do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła. Czekamy na to 
jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłym roku budżetowym. 
Przewodniczący Bogdan Knopik wystosował wniosek,  aby wolne środki, które 
pojawią się w 2018 roku przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych do inwestycji 
związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła – wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Wacław Brózda zauważył,                          
że budżet na przyszły rok na zadnia drogowe, a zwłaszcza na inwestycje jest niższy 
niż w latach ubiegłych. Komisja ma nadzieję, że będzie tak jak w bieżącym roku – 
czyli plan niski, a wykonanie wysokie. Jeżeli chodzi o zadnia, które mogłyby się 
znaleźć w przyszłorocznym budżecie to most w Bełku czy parking przy Ośrodku 
Zdrowia w Leszczynach. Jeżeli chodzi o remonty bieżące to plany na przyszły rok 
jeszcze nie znamy.  
Przewodniczący Bogdan Knopik zauważył, że jeżeli chodzi o porównanie                            
to w budżecie na 2017 r. na ZDiSK było 3 mln 124 tys. zł, a na 2018 r. 3,823 mln zł. 
Jeżeli chodzi o inwestycje to w 2017 r. było 377 tys. zł, a w 2018 mamy 830 tys. zł.          
W ramach inwestycji będzie robione rondo koło Biedronki w Leszczynach.  



 

2 

Przewodniczący RM zauważył, że szczegółowe zadania dot. dróg gminnych 
zostaną przedstawione na Komisji branżowej po uchwaleniu budżetu na 2018 r.  
Przewodniczący Bogdan Knopik dodał, że w przyszłorocznym budżecie mamy 
także ujęte duże inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym  t. j. rewitalizacja 
zameczku  w Leszczynach oraz budowa mieszkań socjalnych.  
 
Przewodnicząca Komisji Działalności Gospodarczej Jolanta Szejka 
poinformowała, że budżet na zadania związane z Komisją wynosi 325 tys. zł. Nie jest 
źle, jednak należałoby częściej szukać pieniędzy z zewnątrz. Mogłoby by być także 
więcej środków na inicjatywy lokalne.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa Waldemar Mitura poinformował, że Komisja 
podjęła trzy wnioski dot. przyszłorocznego budżetu. Aby w dalszym ciągu realizować 
zadanie związane  z wymianą starego oświetlenia  oraz montażem lamp solarnych,    
o budowę ronda przy Biedronce w Leszczynach  (zad. ujęte w projekcie budżetu) 
oraz o budowę toalety publicznej w parku w Leszczynach. Komisja wystosowała 
także wniosek  do Burmistrza o dodatkowy etat w SM w związku z pracami nad 
monitoringiem naszej gminy, jednak nie został on pozytywnie rozpatrzony. 
Przewodniczący Bogdan Knopik zapytał czy były prowadzone rozmowy                               
z Tauronem. 
Burmistrz GiM powiedział, że tak, ale jeszcze daleka droga do realizacji. 
Najprawdopodobniej będzie to projekt obejmujący całą gminę. Ma się tym zająć 
nowa spółka Tauronu. Chcemy partycypować jako gmina w kosztach wymiany 
oświetlenia  i zrobić to kompleksowo dzielnicami czy sołectwami. Na razie mamy 
inwetaryzacyjne problemy jeżeli chodzi o słupy. 
Rany Waldemar Mitura zgłosił konieczność doświetlenia ul. Kamieńskiej. 
Radna Grażyna Strzelecka zgłosiła konieczność oświetlenia chodnika 
prowadzącego do Przedszkola Nr 3 ze względów bezpieczeństwa. 
Radny Waldemar Mitura zapytał co dalej z monitoringiem. 
Burmistrz GIM powiedział, że nie może nic obiecać. SM jest zredukowana                                                   
do niezbędnego minimum. Monitoring wiąże się z kosztami osobowymi. Postępy 
Komisji ds. monitoringu są bardzo dobre, ale ruszymy z tym dopiero wtedy, kiedy 
będzie zabezpieczenie finansowe.    
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Stefania Szyp poinformowała, że członkowie 
Komisji wytypowali do remontu boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 4                     
w Czerwionce. Zadanie to jest ujęte w projekcie budżetu.  
Przewodniczący Bogdan Knopik powiedział, że jeżeli chodzi o oświatę, to wydatki 
znacznie wzrosły. Zauważamy wzrost liczby etatów i płac w oświacie oraz zmianę 
struktury - przybyło 15 oddziałów.  Jednak wskaźnik liczby etatów do liczby oddziałów 
maleje. 
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli chodzi o oświatę to nie ma dyskusji. 
Wynagrodzenia w oświacie regulują przepisy. W tym roku najprawdopodobniej nie 
będzie wyrównań. Jeżeli chodzi o etaty to wszystko rozstrzygnie się we wrześniu 
2019 r.  
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że na Komisji Oświaty  zawnioskowała                                
o regulację płac dla pracowników administracji i obsługo w placówkach oświatowych. 
Obecnie jest po rozmowach w tym temacie. ZNP zebrał dane ze szkół                                         
o wynagrodzeniach. Można zauważyć duże różnice na tym samym stanowisku.  
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Burmistrz GiM powiedział, że to dyrektorzy odpowiadają za finanse danej placówki.  
 
Projekt Budżetu na 2018 rok został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Radny Leszek Salamon poinformował, że Ośrodek Zdrowia w Przegędzy przez 
kolejne 3 lata będzie pełnił dyżury nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej                            
dla mieszkańców naszej gminy. 
Poprosił także, aby z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odnowić pomnik                
z nazwiskami poległych w II Wojnie Światowej na cmentarzu w Leszczynach.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz    Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


