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Protokół Nr 7/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 29 maja 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                              
11 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 6 /2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 kwietnia 2019 r. został  przyjęty    
jednogłośnie11  głosami „za” – głosowało 11 radnych                          
 
Ad.3  
Skarbnik GiM omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2019 rok oraz projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że na Komisji Zdrowia Pani Pełnomocnik 
przedstawiła informacje nt. dotacji do zakupu karetki dla szpitala w Rybniku. 70 tys. zł 
dotuje Powiat, 70 tys. zł dotujemy my. Karetka będzie wykorzystywana do wożenia 
osób korzystających z dializ. Będzie z niej korzystało 35 osób. 
Burmistrz GiM powiedział, że temat powtarza się cyklicznie. Cel jest poza dyskusją. 
Szpital Wojewódzki nie jest podmiotem, który finansowany jest prze  samorząd, 
jednak potrzeby są duże, a mieszkańcy gminy z takiego sprzętu korzystają. Dotacja 
jest prawnie dozwolona. Dyrektor szpitala przyjechała z prośbą i my chcemy tą 
prośbę spełnić. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy na karetce może być logo naszej gminy.  
Burmistrz GiM powiedział, że w tym temacie dyskusja jest zasadna, wszystkie 
wątpliwości należy rozwiać. Zadbamy o to, żeby logo gminy na tym samochodzie 
było. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy inne szpitale także dotujemy np. Knurów. 
Burmistrz GiM powiedział, że szpital w Knurowie nie zgłosił takiego 
zapotrzebowania, a my sami nie wychodzimy z propozycją. 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali  udzielenie dotacji dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku na zakup pojazdu 
transportu sanitarnego 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że kwota niewypłacona z powodu strajku to 
około 530 tys. zł. ZEAS wystosował wniosek o 350 tys. zł na remonty w szkołach. Jak 
to technicznie będzie wyglądało. 
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Skarbnik GiM powiedział, że zmian na wynagrodzeniach w oświacie nie ma.                        
Te 350 tys. zł to dodatkowe środki. 
Burmistrz GiM powiedział, że środki ze strajku pozostały w szkołach. 
Radna Izabela Rajca zapytała o zadanie dot. inicjatywy lokalnej w Bełku. 
Radna Jolanta Szejka odpowiedziała, że są to składki od mieszkańców. 
Skarbnik GiM dodał, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą część kwoty 
wpłacić.  Dlatego część środków była z konkursu, a część z wpłat od mieszkańców.  
Radny Marcin Stempniak zapytał o wynagrodzenia dla OPS. Czy są to środki                   
z rezerwy celowej? 
Skarbnik GiM powiedział, że te środki są z dochodów bieżących. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie, z kolei projekt uchwały w sprawie zmiany WPF został 
zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie wstrzymującym.  
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji zauważył, że do systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi dołożyliśmy 500 tys. zł. Zapytał jak to będzie wyglądało w tym roku. 
Burmistrz GiM powiedział, że monitorujemy kwestie związane z odpadami. Ilość  
odpadów rośnie. Będziemy musieli na ten temat podyskutować. Kolejny przetarg jest 
ogłoszony, jest niebezpieczeństwo wyższej stawki. Poza tym wpadamy w 40% próg 
bezwzględnej segregacji. 
Radny Grzegorz Marek zapytał o harmonogram odbioru odpadów. W lecie nie 
odbieramy popiołu, czy będzie on wchodził w zmieszane? Trzeba by to 
doprecyzować. Poruszył także temat odpadów bio. Może by pochylić się nad 
wprowadzeniem ulg dla rodzin, które mają kompostowniki czy dla tych, które nie 
generują popiołu.  
Burmistrz GiM powiedział, że póki co przepisy nie zwalniają mieszkańca z opłat. 
System powinien się bilansować, a na dziś do niego dokładamy. 
Radny Waldemar Mitura zapytał o docelowe miejsce świetlicy środowiskowej.  
Burmistrz GiM powiedział, że na czas trwania remontu na ul. Ks. Pojdy dzieci                  
są w SP Nr 1. Jednak docelowo świetlica ma wrócić do zameczku. 
Radny Waldemar Mitura powiedział, że świetlicy zostały przekazane urządzenia 
zabawowe od Intermarche. Dobrze by było sprawdzić czy maja atesty. 
Burmistrz GiM powiedział, że dziś nikt nie zamontuje sprzętu bez atestu. 
Radny Waldemar Mitura zapytał co będzie na ul. Ks. Pojdy, gdy świetlica wróci do 
zameczku? 
Burmistrz GiM powiedział, że zobaczymy, być może będzie to obszar dla OPS. 
Rady Artur Szwed zapytał gdzie finalnie będzie biblioteka.  
Burmistrz GiM powiedział, że do zameczku na pewno nie wróci. Być może będzie                             
w DK w Leszczynach, ale wiąże się to z zabudową filarów.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy mamy plan ekonomiczny zadłużenia gminy. 
Prosi o przygotowanie tabelarycznego zestawienia ile kredytów jest zaciągniętych 
przez gminę, jaki jest aktualny stan zadłużenia, jaki jest przewidziany okres spłaty. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że wszystkie te dane są w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, które radni otrzymali marcu. Corocznie jest to przedstawiane. Jeżeli chodzi 
o kwestię planu zadłużenia to przepisy tego nie wymagają. Nasze zadłużenie spada 
rocznie o około 3 mln zł. Na dziś zadłużenie wynosi poniżej 20 % budżetu.  
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Burmistrz GiM powiedział, że jak był kopalnia to nie było problemu, problem                            
z zadłużeniem powstał jak ją zamknięto. W 2006 roku zadłużenie zbliżało się do 
granicy 60% budżetu. W 2008 roku była nadwyżka budżetowa w wysokości 3 mln. zł 
i obniżyliśmy nią deficyt. Od tego czasu doszliśmy do dość dobrej struktury budżetu.  
Radny Marek Szczech dodał, że wszystkie dane dot. budżetu, w tym zadłużenia 
zostały przekazane właśnie w sprawozdaniu, wystarczy je przeczytać.  
Radny Grzegorz Marek zapytał o kopalnię, która ma być na Paruszowcu. Czy to 
postępowanie dotyczy naszej gminy? 
Radny Marek Szczech powiedział, że jest tam ujęty kawałek Przegędzy i Książenic, 
tereny ściśle zalesione, dlatego jesteśmy wymieniani w tym postępowaniu. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz       

 

 

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


