
 

1 

Protokół Nr 8/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 26 czerwca 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                              
10 radnych.  
 

Ad. 2  
Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 29 maja 2019 r. został przyjęty    
jednogłośnie 10  głosami „za” – głosowało 10 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 zapytał dlaczego podwyżki wynagrodzeń dla ZDiSK                       
są w 5 różnych pozycjach. 
Skarbnik GiM powiedział, że wynika to z tego, iż ZDiSK prowadzi działalność                      
w różnych działach klasyfikacji budżetowej. 
Przewodniczący Komisji zapytał kiedy kończy się umowa na śmieci.  
Skarbnik GiM powiedział, że nie jest to umowa czasowa, a umowa na ilość ton.  
Radny Gabriel Breguła zapytał  o ile te podwyżki odczują pracownicy ZDiSK. 
Burmistrz GiM powiedział, że wzrost wynagrodzeń jest w gestii dyrektora. Jest jakaś 
pula pieniędzy i to on nią dysponuje.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy w budżecie jest temat dofinansowania                     
do pieców tak, aby zamknąć 2017 rok.   
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak.  
Radny Marek Szczech zauważył, że w budżecie jest 1,7 mln zł na śmieci. 
Najprawdopodobniej będzie trzeba podnieść stawki, gdyż nie powinniśmy dopłacać 
do systemu.  
Radny Janusz Szołtysek zaproponował, aby przy następnej umowie zapytać o dwie 
rzeczy. O cenę kompleksową na odbiór i zagospodarowanie odpadów i o cenę                        
z naszym dowozem. Może lepiej byłoby wykonywać transport własnymi środkami. 
Być może inne firmy nie mają tak dużej floty. Należy podejść również do rozmów                   
w sprawie odpadów  bio. Firma w Żorach go pozyskuje, może dałoby to jakiś efekt. 
Burmistrz GiM powiedział, że ustawa dot. odpadów wykluczyła z rynku naszą 
gminną firmę. 4 lata temu w niektórych gminach stawki za śmieci były na poziomie                      
6-7 zł. Zajmowały się tym małe firmy, których dziś już na rynku nie ma. To ustawa 
spowodowała, że rynek odpadów wygląda tak, a nie inaczej, mamy brak konkurencji. 
Właścicielem wszystkich śmieci jest gmina. W pierwszym przetargu założyliśmy,                    
że odpadów bio będzie 1000 ton. Dziś mamy ich 5000 ton. Należałoby powrócić                    
do pewnych kwestii. Odpadów jest zdecydowanie więcej. Na dziś samorządy mogą 
już mieć swoje firmy, jednak np. Żory swoją sprzedały firmie Komart. Cały czas 
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analizujemy rynek odpadów. Na tle innych samorządów jesteśmy w środku. Czeka 
nas potężna dyskusja na ten temat. 
Przewodniczący RM powiedział, że był w sprawie odpadów na spotkaniu                            
w Katowicach. Poruszano tam m.in. możliwości zagospodarowania odpadów bio 
przez naszą gminę. Urząd Miasta nie ma możliwości ubiegania się o koncesję, 
musielibyśmy obsługiwać znacznie większy rynek.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że być może zakup samochodów pomoże 
rozszerzyć rynek. Przetarg moglibyśmy podzielić na zadania i może małe 
przedsiębiorstwa by się włączyły.  
Burmistrz GiM zauważył, że my mamy stawkę 500 zł od tony a np. Ruda Śl. 
powyżej 800 zł. Nie ma gminy, żeby cena od tony była mniejsza. Przepisy zamknęły 
małe firmy i rynek 
  
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali  w/w omówione uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby Skarbnik GiM w skrócie po raz kolejny 
omówił Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za 2018 rok,  sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Skarbnik GiM powiedział, że te dokumenty są elementami uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium i radni mieli je dostarczone do końca marca. 
Zostały one szczegółowo zbadane przez Komisję Rewizyjną, która wydała swoją 
opinię. Z kolei RIO wydało pozytywną opinie o opinii Komisji Rewizyjnej.  
W sumie z RIO otrzymaliśmy pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także pozytywną opinię                         
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.                 
Obie opinie były bez uwag.  
Dochody Gminy za 2018 r. wykonano w wysokości 167.471.849,72 zł, zaś wydatki 
wyniosły 165.556.697,56 zł. Budżet GiM za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie                   
1.915.152,16 zł. Zadłużenie gminy spadło o kolejne 2,5 mln zł i obecnie wynosi                  
22 mln. zł.  Na dziś obsługa długu wynosi 670 tys. zł.  
Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wszystkie ruchy w majątku                          
w poszczególnych jednostkach. 
Burmistrz GiM dodał, że chciałoby się, aby nadwyżka byłą wyższa i wolnych 
środków było więcej. Przyjmujemy, że budżet jest aktywny i tak jest realizowany.                   
Z perspektywy lat jest to dobre rozwiązanie.  
 
Materiały dot. wykonania budżety zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach 
wstrzymujących.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja ni podjęła tematów.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz    

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


