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Protokół Nr 1/2018 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 5 grudnia 2018 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji, pozostali radni oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący 
Komisji – radny Stanisław Breza, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie projektów uchwał podatkowych. 
3. Omówienie projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

na rok 2019. 
 

Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia – głosowało                
19 radnych.  
 

Ad. 2  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2019 roku. 

2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. 

3) określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2019 roku. 

Skarbnik GiM wyjaśnił, że nastąpi wzrost podatków o stopień inflacji ogłoszony                     
w obwieszczeniu Ministra Finansów, czyli o 1,6 % w stosunku do 2018 roku. 
Wprowadziliśmy także nową stawkę podatku dla żłobków i klubów dziecięcych. Jest 
ona wynikiem petycji, w której kluby dziecięce zwróciły się do Rady                               
o ustalenie takiej ulgi. Skutek wprowadzenie tej ulgi dla budżetu gminy to 5590 zł                
na minus. Jeżeli chodzi o wzrost podatków to skutek dla budżetu gminy od osób 
prawnych to 93 tys. zł na plus, od osób fizycznych 129 tys. zł na plus, od środków 
transportowych to 12 tys. zł na plus. Skutek dla gospodarstwa domowego to wzrost  
podatku o około 14 zł na rok.  
Jeżeli chodzi o zmiany deklaracji podatkowych to są one wynikiem wprowadzenia 
nowej stawki podatku.  
Następnie Skarbnik GiM przedstawił radnym katalog zwolnień obowiązujących                                  
w naszej gminie, który został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej z 22 czerwca 
2011 r. Dodał, że niektóre z tych zwolnień wynikają z ustawy.  
Radny Gabriel Breguła zapytał ile kluby malucha zyskują dzięki nowej uldze. 
Skarbnik GiM powiedział, że do tej pory płaciły 22 zł za m2, teraz jest to 1 zł.  
 
Powyższe projekty uchwał zaopiniowano jednogłośnie pozytywne.  
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie:  

1) Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019, 
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Skarbnik GiM przedstawił radnym zasady konstruowania budżetu gminy. Następnie 
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omówił podstawowe dane, które zostały zapisane w projekcie budżetu. Po stronie 
planowanych dochodów to kwota 166.803.308,56 zł, a po stronie planowanych 
wydatków to kwota 169.203.308,56 zł. Z powyższych danych wynika, że w budżecie 
został zaplanowany deficyt w kwocie 2 mln 400 tys. zł. Aby Rada Miejska mogła 
uchwalić budżet muszą być spełnione warunki zapisane w art. 242 i 243 ustawy                  
o finansach publicznych. Musimy spełniać indywidualny wskaźnik zadłużenia.                       
My spełniamy te warunki, gdyż dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. 
Dochody bieżące to kwota 159.651.604,99 zł, a wydatki bieżące to kwota 
146.387.754,38 zł. Skarbnik wyjaśnił także, że Rada może dokonywać zmian                     
w budżecie, jednak zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie może zwiększyć 
deficytu bez zgody Burmistrza.  
Skarbnik GiM wyjaśnił także, że co miesiąc do budżetu gminy i miasta oraz WPF są 
wprowadzane autopoprawki, gdyż budżet żyje i ciągle się zmienia.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał czy gospodarka odpadami finansuje się.  
Skarbnik GiM powiedział, że tu sytuacja jest skomplikowana, gdyż ilość ton 
odpadów ciągle rośnie. 
Burmistrz GiM dodał, że od początku funkcjonowania ustawy gmina jest 
właścicielem odpadów. Pierwsze dane pokazywały jaką ilość ton odpadów 
mieszkańcy produkują. Jeżeli chodzi o odpady zielone to było to 1000 ton. Okazuje 
się, że dziś mamy zielonych 4000 ton, koszt na jednego mieszkańca co roku rośnie. 
Mieliśmy dobrze wyliczone stawki, można je porównać z innymi gminami. Jednak 
patrząc na ilość śmieci jaką produkujemy, być może będzie trzeba w przyszłym roku 
rozpisać nowy przetarg. Musimy zacząć dyskutować na temat odpadów np. 
zielonych. Rynek firm zajmujących się odbiorem odpadów mocno się ograniczył i jest 
mniejsza konkurencja.  
Radny Adam Karaszewski zapytał czy w przyszłym roku stawka za odpady 
wzrośnie. On widzi tu pewien paradoks. Ponieważ im więcej segregujemy, tym firma 
więcej na tym zarabia. Może trzeba negocjować z firmą.  
Burmistrz GiM odpowiedział, że on nie będzie z żadną firma polemizował, ponieważ 
przetarg jest przetargiem i obowiązuje.  
 
Radna Izabela Rajca zapytała: 

 IIe będzie wynosiła wysokość dotacji dla klubów sportowych - Burmistrz GiM  
powiedział, że podobnie jak w tym roku. 

 Czy gmina będzie korzystać z programu Sportowa Polska – Burmistrz GiM 
powiedział, że jeżeli się uda to będziemy sięgać po środki.  

 Czy przewidziana jest rewitalizacja obiektu MOSiR, chodzi o boisko – 
Burmistrz GiM powiedział, że czekamy na środki zewnętrzne, które 
pozwoliłyby na rewitalizację obiektu i zrobienie np. bieżni z pozostawieniem 
boiska trawiastego. 

 Co z oświetleniem obiektów sportowych w Czerwionce i Dębieńsku – 
Burmistrz GiM powiedział, że jest to temat z lat ubiegłych. Koszt oświetlenia 
boiska to ok 250-300 tys. zł. Warto się tu zastanowić czy robić oświetlenie czy 
wybudować boisko przy szkole. Koszt korzystania z oświetlonego boiska np.   
w Kamieniu nie jest wysoki. A nas czeka budowa boisk przy szkołach                          
w Przegędzy, Szczejkowicach czy Dębieńsku. 

 Czy mamy plan rewitalizacji parku Furgoła – Burmistrz GiM powiedział, że był 
projekt na ten park i aplikowaliśmy o środki zewnętrzne, ale się nie 
załapaliśmy. Zadanie to jest w dalszym ciągu w dyskusji. Nie podjęto jeszcze 
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decyzji co zrobić z terenem po „Grzybie”. Póki co mamy środki zewnętrzne na 
Zameczek w Leszczynach, ale na dziś koszt jest już zdecydowanie wyższy.  

 Co z ul. Rynek w Czerwionce, czy jest możliwość uporządkowania tego terenu 
– Burmistrz GiM powiedział, że skupiamy się tu najwyraźniej na Czerwionce,                                      
a największe środki finansowe na przestrzeni 12 lat poszły właśnie na 
Czerwionkę. Jeżeli chodzi o rynek to tam jest problem z PSS Społem, który 
jest właścicielem terenu. Koncepcja zagospodarowania jest. 

 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że dyrektorzy szkół skarżą się na uszczuplony 
budżet np. na remonty. 
Burmistrz GiM powiedział, że na termomodernizację  placówek oświatowych 
przeznaczamy 12 mln. zł. Środki na bieżące remonty są. A przy okazji 
termomodernizacji robiliśmy w budynkach wszystko, co jest potrzebne. 
Skarbnik GiM dodał, że potrzeb jest wiele, propozycje jednostek do budżetu to                   
210 mln. zł, a my mamy dochody znacznie niższe.   
 
Radny Michał Toman zapytał czy nie zrobić bieżni przy szkołach, gdzie będą 
budowane boiska.  
Burmistrz GiM odpowiedział, że przy SP Nr 8 w Dębieńsku jest wystarczająca ilość 
terenu na bieżnię i właśnie tam będziemy chcieli takie boisko zrobić.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał: 

 Skąd kwota 2 mln. zł na drogi wojewódzkie - Burmistrz GiM powiedział, że to 
środki na budowę chodników w Czuchowie i Szczejkowicach. 

 Co to za kwota 1,4 mln zł pn. ochrona powietrza, na familoki, piece? – 
Burmistrz GiM powiedział, że mamy projekt dofinansowanie do likwidacji 
niskiej emisji m.in. na familokach.  

 Co z rewitalizacją Zameczku w Leszczynach – Skarbnik GiM powiedział,                 
że składając wniosek na dofinansowanie tego zadania bazowaliśmy                          
na cenach, które obowiązywały w momencie konstruowania wniosku. Ceny 
wzrosły i na dziś dofinansowanie nie przekracza już nawet 50 %.  

 Jak wygląda sytuacja z budową Sali gimnastycznej w SP w Palowicach – 
Burmistrz GiM powiedział, że w tym tygodniu odbędzie się nowy przetarg 

 
Radny Artur Szwed zauważył, że środki na energię i utrzymanie sieci mamy na 
poziomie 1,7 mln. zł, jednak najprawdopodobniej ceny energii wzrosną, poza tym 
przybywa punktów świetlnych. Być może będzie trzeba zabezpieczyć dodatkowe pół 
mln. zł.  
Skarbnik GiM powiedział, że na dziś nie ma żadnej wiążącej informacji dot. wzrostu 
cen energii. 
 
Komisja obradująca w poszerzonym składzie pozytywnie zaopiniowała, przy                                       
5 głosach wstrzymujących, projekt uchwały budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny 
na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        Przewodniczący Komisji 

  Radny Stanisław Breza 


