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Protokół Nr 37/2018 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 23 maja 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                        
9 radnych.  
 

Ad.3 
Na wstępie została omówiona petycja złożona przez kluby malucha dot. zwolnienia                   
z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 
budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną na podstawie ustawy                   
z dnia  4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 działalność 
gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(żłobków i klubów dziecięcych) ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku.  
Skarbnik GiM wyjaśnił, że na dziś petycja ta nie może być uwzględniona, gdyż nie 
można wprowadzać podmiotowych zwolnień z podatku, a jedynie przedmiotowe. 
Takie też są orzeczenia SKO. Petycja taka powinna być złożona do ustawodawcy, 
my nie możemy zmieniać przepisów prawa.  
Przedstawiciel Klubów Mateusz Kotula dziecięcych powiedział, że podobne 
uchwały funkcjonowały w latach wcześniejszych. Poza tym w innych gminach także 
były uchwalane.  
Skarbnik GiM powiedział, że mamy uchwały dot. zwolnień ale nie dot. one 
działalności gospodarczej. A gminy, w których takie uchwały obowiązują nie są w woj. 
śląskim. Nasz nadzór prawny jest dość restrykcyjny. 
Przedstawiciel Klubów powiedział, że podatek od nieruchomości dla klubów 
malucha jest dość wysoki. Poza tym gmina cofnęła dotacje do takiej działalności.  
Burmistrz GIM powiedział, że czasem trudno powiedzieć nie. Jednak w tym 
przypadku obligują nas do tego przepisy prawa. Jeżeli chodzi o brak dotacji, to nie 
jest to na zawsze. My także zostaliśmy reformą oświaty zaskoczeni. Koszty 
pozostawienia sześciolatków w przedszkolach spadły na nas. Chcielibyśmy 
przywrócić w dotacje,  ale w tej sytuacji nie możemy.  
Przedstawiciel Klubów powiedział, że dobrze by było gdyby pojawiły się lokale 
gminne, które można by przeznaczyć na taką działalność. Prosi żeby o tym 
pamiętać.  
 
Następnie Skarbnik GiM omówił zmiany w uchwale budżetowej oraz zmiany                         
w Wieloletniej Prognozy Finansowej. Musimy zwiększyć środki na MZK, co jest 
związane z większymi stawkami za wozokilometry. Wprowadzamy środki na remont 



 

2 

chodnika i utwardzenie działki przy budynku USC. Po przetargu musimy zwiększyć 
środki na termomodernizację Przedszkola Nr 6. Zwiększamy znacznie dotację dla 
MOK na organizację imprez kulturalnych tzw. plenerów, a także dla MOSiR na zakup 
samochodu.  
Jeżeli chodzi o WPF to wprowadzamy dwa nowe zadania – ograniczenie niskiej 
emisji związane z grantem oraz podłączenie familoków do ciepła sieciowego.  
 
Radny Waldemar Mitura podziękował za środki na remont Pomnika Bohaterów na 
cmentarzu w Leszczynach.  
 
Komisja w/w projekty uchwał zaopiniowała „jednogłośnie” pozytywnie – głosowało        
9 radnych.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poruszył temat dot. rozbudowy parkingu przy Ośrodku 
Zdrowia w Przegędzy. 
Burmistrz GiM powiedział, że ilość miejsc postojowych przy Ośrodku zwiększyła się 
i nie jest to już taki palący temat. Kolejna ilość miejsc zostanie dołożona do końca 
roku.  
Przewodniczący RM zapytał o środki na zlecenie opracowania, w którym dokonana 
będzie ocena wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów 
krajobrazowych, na proponowanych do wyłączenia terenach. 
Burmistrz GiM powiedział, że środki są, trzeba je tylko przesunąć z jednego 
wydziału do drugiego. Najgorsze jest to, że musimy udowadniać coś oczywistego i 
ponosić tego koszty.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 36/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2018 roku został 
przyjęty  jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała  
Sylwia Gruszkiewicz     

Przewodniczący Komisji   

 Radny Bogdan Knopik  


