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Protokół Nr 4/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 27 lutego 2019 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące 

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

Ad. 2  
Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 23 stycznia 2018 r. został  przyjęty                            
jednogłośnie głosami „za” – głosowało 12 radnych. 
 
Ad.3  
Skarbnik GiM omówił  projekty uchwał  w sprawie: 

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

Leszczyny; 
3) emisji obligacji komunalnych.  

 
Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę 95 tys. zł na przeniesienie świetlicy 
środowiskowej oraz o kwotę na salę konferencyjna w urzędzie. 
Burmistrz GiM powiedział, że jeżeli chodzi o salę konferencyjna, to postępowanie                    
o wykonanie remontu toczyło się dwa razy. Żadna firma nie przystąpiła do zadania,                  
a w innym przypadku firma oszacowała zbyt wysokie koszty. Dlatego zadanie 
zostawiliśmy na 2019 rok.  
Jeżeli chodzi o 95 tys. zł, to jest to kwota na remont pomieszczeń, gdzie zostanie 
przeniesiona świetlica środowiskowa w związku z rewitalizacją zameczku. Wcześniej 
były tam pomieszczenia dla samotnych matek i PCPR. Teraz dodatkowo musimy 
przeprowadzić tam remont dachu. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy docelowo świetlica zostanie tam, czy wróci do 
zameczku. 
Burmistrz GiM odpowiedział, że zameczek będzie miejscem dla seniorów,                           
a świetlica docelowo zostanie na ul. KS. Pojdy. 
 
Omówione uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przy dwóch głosach 
„wstrzymujących”. 
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Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji odczytał pismo handlujących na 
targowisku w Czerwionce dot. obniżenia opłaty oraz odpowiedź przygotowana przez 
Dyrektora ZDiSK.  
Burmistrz GIM wyjaśnił, że w sąsiednich gminach opłaty są porównywalne, 
uwzględniając to co jest związane z poprawą warunków handlu i koszty związane                  
z utrzymaniem targowisk. Nie znajduje on racjonalnych przesłanek do tego, żeby 
zrezygnować z opłat. Bonus był na okres trwałości projektu, teraz wyrównujemy 
opłaty z targowiskiem w Leszczynach. Na targowisku handlują nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, jeżeli tutaj przyjeżdżają, to mają popyt na swój towar. Pewien standard 
kosztuje. A my możemy być rozliczani z zaniechania dochodu. 
Skarbnik GiM dodał, że to pismo odnosi się do czynszu dzierżawnego, a nie do 
opłaty targowej. Poza tym mamy do sfinansowania określone wydatki i jeżeli 
zrezygnujemy co roku z dochodów to możemy znaleźć się w trudnej sytuacji 
finansowej. Poza tym w tym przypadku toczy się typowa działalność gospodarcza. 
Czynsz dzierżawny ustala Burmistrz nie Rada Miejska. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że nas obowiązuje art. 242 ustawy o finansach 
publicznych. Dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. Każda 
próba zmniejszenia dochodów może skończyć się różnie.  
Radny Gabriel Breguła zapytał jakie opłaty wnoszą handlujący na targu. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że jest to opłata targowa plus czynsz dzierżawny. 
Oplata targowa jest zróżnicowana w zależności od miejsca, żeby wykluczyć dziki 
handel. Uchwala ją Rada Miejska. Do tej pory, podczas trwania projektu, czynszu 
dzierżawnego w Czerwionce nie było.  
Radny Grzegorz Marek poprosił aby zorientować się jakie opłaty są gdzie indziej                           
i może pochylić się nad obniżeniem opłaty, gdy handlowców zacznie ubywać. 
Skarbnik GiM powiedział, że handlujący przyjeżdżają z różnych rejonów 
województwa i pewnie za paliwo płacą więcej niż za opłatę targową. 
Radny Artur Szwed dodał, że wcześniej ludzie handlowali w błocie, mieli do 
dyspozycji toi toie, ale sprzątali po sobie stanowisko pracy i nikt nie miał pretensji. 
Obecnie prze 5 lat ani jeden handlowiec nie zapłacił za prąd czy wodę, z których 
korzystał.  
Burmistrz GiM powiedział, że doprowadzi w tej sprawie do spotkania na poziomie 
subregionu. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że niedługo czekają nas trudne decyzje 
oświatowe, które mają odzwierciedlenie w budżecie gminy. Do oświaty dopłacamy 
między 14 a 18 mln. zł. 
Burmistrz GiM powiedział, że rozmawiał  w kwestii arkuszy organizacyjnych na rok 
szkolny 2019/2020. Mamy rok zamknięcia reformy oświaty. Gmina ma dziś 494 
nauczycieli, mamy pełny cykl szkoły podstawowej 1-8 klas. Po raz ostatni mamy 
trzecią klasę gimnazjum. Będziemy mieć o 343 uczniów mniej, czyli ubywa nam 
jedna szkoła. Średnio w takiej szkole uczy około 50 nauczycieli. Arkusze 
organizacyjne nam pokarzą, że większość nauczycieli będzie pracowało na goły etat 
i jeszcze braknie tych godzin. Jeszcze niedawno musieliśmy wypłacać nauczycielom 
wyrównania. Żeby tego nie robić zgodziliśmy się na podziały klas na mniejsze. Gdy 
nauczyciel zostanie zwolniony będziemy musieli wypłacić mu sześciomiesięczną 
odprawę, a zwalniać możemy tylko w 2019 roku. Liczba uczniów z roku na rok jest               
w miarę stała i na szczęście nie spada. Musimy pogodzić się z tym, że w naszych 
sołectwach będziemy mieć klasy jednooddziałowe. Arkusze organizacyjne zatwierdza 
Kuratorium Oświaty i to ono będzie czuwało nad tym czy robimy to dobrze czy źle. 
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Następnie poinformował, ze w poniedziałek byli u niego przedstawiciele klubów 
malucha i pytali czy gmina da im dofinansowanie do dziecka. Odpowiedział im,                      
że nie, bo nie wiemy jakie będą skutki reformy oświaty. Ale za to będzie zmieniona 
opłata za wpis do rejestru żłobków na symboliczną złotówkę. Nasuwa mu się tylko 
pytanie, po co te osoby przyszły na Komisję Zdrowia we wtorek, gdy w poniedziałek 
wszystko z nimi ustalił.  
  
Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź na zgłoszoną przez niego 
interpelację.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        
 
 

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


