Protokół Nr 2/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 12 grudnia 2018 r.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji 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 materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące
Ad. 1
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało
13 radnych.
Ad. 2
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2018 r.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny.
Radny Gabriel Breguła zapytał kiedy rozpocznie się procedowanie planu
przestrzennego w Przegędzy.
Burmistrz GiM powiedział, że staramy się reagować na odpowiednią ilość wniosków
i plany procedować. Plany procedujemy sektorowo, Przegędza jest planowana
w 2019 roku.
Radny Grzegorz Marek zgłosił potrzebę wyremontowania pomieszczeń sanitarnych
oraz zakupu bramek na obiekcie sportowym w Stanowicach.
Burmistrz GiM powiedział, że w przyszłorocznym budżecie będą na to środki.
Wyżej omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach
wstrzymujących.
Następnie Skarbnik GiM omówił autopoprawki do Uchwały Budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radny Marek Szczech zapytał czy z upływem roku wygasają bezpłatne przejazdy
linią 194 i 195, czy musimy podjąć jakąś uchwałę w tej sprawie.
Burmistrz GiM powiedział, że od paru lat jest problem z linią 194 i 195. Do tej pory
płatności były realizowane poprzez województwo, gdyż gmina nie może należeć
do dwóch związków. Teraz powstaje Metropolia i przejmuje komunikację od KZK
GOP, dlatego środki będą trafiać bezpośrednio do Metropolii.
Przewodniczący Komisji zapytał czy kwota w umowie jest stała na cały rok.
Burmistrz GiM odpowiedział, że jest to płynne.
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Skarbnik GiM wyjaśnił radnym, że zgodnie z procedurą do projektu uchwały
Budżetowej i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wydane przez
RIO trzy uchwały. Następnie odczytał treść Uchwał V Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach
Wyżej omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach
wstrzymujących.
Ad. 3
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował, że na Komisji
styczniowej zostanie przedstawiony plan pracy Komisji na bieżącą kadencję.

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz
Przewodniczący Komisji
Radny Stanisław Breza
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