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Protokół Nr 34/2018 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 21 lutego 2018 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. 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                        
11 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół Nr 33/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2018 roku został 
przyjęty  jednogłośnie  – głosowało 11 radnych. 
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił zmiany Uchwały Budżetowej Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz  zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2018, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) emisji obligacji komunalnych, 
4) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą 

kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej   w Czerwionce-Leszczynach. 

 
Poruszono kwestię zwiększenia środków na wynagrodzenie dla nauczyciele. 
Burmistrz GiM wyjaśnił, że jak długo subwencja będzie na ucznia, a nie na oddział, 
tak długo gmina będzie do oświaty dopłacać.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał ile będzie kosztował remont zameczku                          
w Leszczynach i kiedy się rozpocznie 
Burmistrz GiM powiedział, że remont chcielibyśmy zacząć w 2018 roku. Środki 
zewnętrzne to około 5 mln zł.  
 
Komisja w/w projekty uchwał zaopiniowała pozytywnie.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących. 
Radny Ryszard Jonderko złożył wniosek o utwardzenie terenu koło ośrodka 
zdrowia w Przegędzy. Poza ośrodkiem zdrowia jest tam sołtysówka oraz siłownia na 
wolnym powietrzu. 
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Burmistrz GiM powiedział, że to co jest do zrobienia powinno być zrobione.                            
W ubiegłym roku dokonaliśmy odwodnienia ul. Powstańców. W tym roku czeka nas                   
w Leszczynach remont deptaka  i kwestie związane z rozbiórką sceny. Poza tym po 
10 tys. trafi do każdego sołectwa w ramach małego grantu, są także zwroty                            
z funduszu sołeckiego – trzeba te środki rozsądnie wydatkować i np. przeznaczyć na 
utwardzenie tego terenu,  
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że jeżeli chodzi o muszlę w Leszczynach,                           
to należało o to na bieżąco dbać. Nie mamy na to miejsce żadnej alternatywy. Dodał, 
że należałoby także wyremontować alejki w parku, ponieważ są bardzo zaniedbane. 
Burmistrz GiM powiedział,  że muszla straszy, a jej stan nie wynika tylko                             
z zaniedbań, ale również z dewastacji samych mieszkańców. Nie ma środków 
zewnętrznych na takie obiekty. Jednak nie będziemy burzyć widowni, teren po muszli 
zostanie wykostkowany, będzie tam plac na postawienie sceny mobilnej.  
Radny Artur Sola dodał, że od 6 lat odbywały się tam imprezy, jednak od 6 lat 
artyści mają coraz większe wymagania co do standardu sceny. Muszli nie opłaca się 
remontować, ponieważ zespoły mają ogromne wymogi i nie będą chciały tam grać. 
Teren ten będzie połączony z deptakiem i będzie przyjeżdżała scena adekwatna                   
do danej imprezy.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

 

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


