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 Protokół Nr 5/2019 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 25 kwietnia 2019 r. 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg  załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji - radny Henryk Fuchs, który na wstępie 
powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
4. Wstępne omówienie sprawozdania z wykonania budżetu GiM Czerwionka-

Leszczyny za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia GiM Czerwionka-
Leszczyny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

5. Omówienie wyników kontroli w jednostce pomocniczej gminy – sołectwie Bełk. 
6. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca 2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie  – głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja nie wniosła uwag do materiałów zawartych w porządku obrad najbliższej 
sesji.  
 
Ad. 4 
Zbigniew Wojtyłło Skarbnik Gminy i Miasta omówił sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku. Wyjaśnił, że realizacja 
budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ramach udzielonych 
upoważnień Burmistrzowi Gminy i Miasta. 
Dochody budżetu zaplanowano na 174 250 660 zł  i wykonano je w 96% w 
wysokości 167 471 849 zł. 
W tym dochody bieżące wykonano w  wysokości 159 051 269 zł, co stanowi 100,2 % 
planu, zaś dochody majątkowe w 54,2 % tj. w wysokości 8 420 580 zł. 
Radny Stanisław Breza zapytał w jakich działach nie udało się wykonać dochodów. 
Skarbnik GIM powiedział, że związanych z realizacją zadań z udziałem środków 
europejskich.  
Wydatki planowane to 181 285 349 zł, a ich wykonanie to 165 556 697 zł, czyli                      
92,5 %. 
W tym wydatki bieżące wykonano w  wysokości 148 750 544 zł, co stanowi 94,4 % 
planu, zaś wydatki majątkowe w 71 % tj. w wysokości 16 806 153 zł. 
Nadwyżka finansowa wynosi 1 915 152 zł.  
Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 
22 000 037 zł, w porównaniu do roku poprzedniego spadło o 2 500 000zł. 
Zmniejszyła się też kwota obsługi zadłużenie, która na koniec roku wynosiła            
679 335 zł.   



Burmistrz GiM powiedział, że zadłużenie nam ciąży. Ale w momencie gdy 
zeszliśmy z kosztami obsługi długu, to już jest dla nas sukces. Jednak przy takim 
budżecie wolne środki powinny wynosić 20 mln zł.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda zadłużenie mieszkańców wobec 
gminy. 
Burmistrz GiM powiedział, że z tytułu opłat za mieszkania komunalne zadłużenie 
mieszkańców to 10 mln zł. Co najgorsze nie spada ono mimo polepszenia się 
statusu rodzin.  
Radny Stanisław Breza dodał, że ten dług rośnie, ludzie nie płacą czynszu, wody                
i tak się dzieje z pokolenia na pokolenie.  
Skarbnik GiM sprecyzował, że zadłużenie mieszkań jest na poziomie 10 209 000 zł, 
w tytułu podatku to 3 023 000 zł, liczba osób zalegających to 1089. Jeżeli chodzi                   
o egzekucję długu, to nie jesteśmy organem egzekucyjnym i sprawy przekazujemy 
do Urzędu Skarbowego. Jeżeli zaległość przekracza 1000 zł to wpisujemy hipotekę 
do Księgi Wieczystej. Jeżeli chodzi o zaległości osób prawnych to dotyczą one lat 
wcześniejszych i tych firm już najczęściej nie ma.  
Następnie przedstawił informację o stanie mienia komunalnego. Wyjaśnił, że tu nic 
od kilku lat się nie zmienia i na koniec roku 2018 wynosił 24 681 500 zł  
Skarbnik GiM poinformował, że wpłynęła Uchwała V Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu                   
za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna, 
bez żadnych uwag.  
Następnie omówił kolejne sprawozdania  finansowe tj. bilans z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków                  
i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w dalszej kolejności Komisja będzie 
musiała się spotkać, aby sformułować wniosek o udzielenie lub nie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, z tytułu wykonania budżetu 
gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2018 rok. Dlatego następne posiedzenie 
przewidziane jest na początek maja. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że 12 kwietnia odbyła się kontrola  
problemowa w sołectwie Bełk. W zespole kontrolnym byli radny Artur Sola, radny 
Stanisław Breza oraz on. Kontrola przebiegła bezproblemowo, nie sformułowano 
żadnych wniosków. Przedstawił członkom Komisji protokół pokontrolny, który został 
przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 5 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz      

Przewodniczący Komisji 
                    radny Henryk Fuchs 


