Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 28 sierpnia 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
Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenie do porządku posiedzenia
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
za pierwsze półrocze 2019 roku jako pkt. 3 – informacja została wprowadzona
jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 sierpnia 2019 r. został przyjęty
jednogłośnie głosami „za” – głosowało 13 radnych
Ad.3
Skarbnik GiM omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania i zaopiniowali je jednogłośnie
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji powiedział, że należy zachować wstrzemięźliwość jeśli
chodzi o przyszłoroczny budżet. Jest po rozmowach ze Skarbnikiem i już wie,
że wiele rzeczy nie zostanie zrealizowanych. Na komisji Gospodarki Komunalnej padł
wniosek, aby zwiększyć środki dla ZDiSK. Obecnie ZDiSK ma budżet na poziomie
7 mln zł, a potrzebuje 17 mln zł. Te środki powinny zostać zabezpieczone w miarę
możliwości finansowych gminy. Mogły by zostać przeznaczone na zwiększenie
wynagrodzeń, zatrudnienie fachowców czy wymianę sprzętu. Z kolei na Komisji
Zdrowia kluby sportowe zwróciły się o zwiększenie środków finansowych na ich
działalność. Jednak należy pamiętać, że dochody bieżące muszą być wyższe
od wydatków bieżących i jest to wymóg ustawowy.
Burmistrz GiM powiedział, że podwyżki wynagrodzeń były we wszystkich
jednostkach. Jednak nie są one adekwatne do potrzeb, a do możliwości.
Jakiekolwiek dodatkowe środki będziemy musieli przeznaczyć na podwyżkę płacy
minimalnej. Poza tym będą mniejsze wpływy z podatku dochodowego. Jeżeli zaś
chodzi o kluby sportowe, to ciągle im mało. Poza tym działalność stowarzyszeń nie
opiera się na finansowaniu z gminy, tu lepiej byłoby przenieść ciężar na jakość a nie
na ilość.
Ad. 4
Skarbnik GIM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
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Przewodniczący Komisji zauważył, że pojawia się deficyt, który będzie trzeba
pokryć z obligacji i wolnych środków, których już nie mamy. Jeżeli chodzi o skutek
podniesienia stawek za odpady, to wpływy z tego tytuły będą dopiero w przyszłym
roku.
Radny Gabriel Breguła zapytał dlaczego plan zagospodarowania dla części
południowej Przegędzy został przesunięty na 2021 rok.
Burmistrz GiM powiedział, że niedawno w Przegędzy był uchwalony plan. Poza tym
raz na 4 lata musimy zrobić weryfikacje studium, które jest podstawą planów
zagospodarowania. Ten termin zbliża się. Chodzi o to, żeby nowych planów nie
uchwalać na starym studium. Na przestrzeni ostatnich lat ustawicznie procedujemy
plany, a kwestie związane z inwestycjami są robione w trybie pilnym.
Radny Bogdan Knopik dodał, że akurat mamy otwarte 4 plany. Na samym początku
robimy konsultacje z mieszkańcami, a niektórzy z nich potrafią nam pokazać jak chcą
żeby ten plan wyglądał.
Zapytał na jakim etapie jest sprawa OZE, chodzi o spotkania z mieszkańcami czy
kwestie finansowania.
Burmistrz GiM powiedział, że dziś weryfikujemy czy wszystko jest zgodne
z prawem. Płatności będą realizowane na zasadzie refundacji.
Ad. 5
W sprawach bieżących:
Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika GiM o odpowiedź na następujące
pytania:
1) jakie będą skutki finansowe obniżenia podatku z 18 do 17%,
2) jakie będą skutki finansowe zwolnienia z podatku osób do 26 r. ż.,
3) jakie będą skutki finansowe podniesienia płacy minimalnej,
4) czy subwencja oświatowa w całości pokryje podwyżki dla nauczycieli.
Skarbnik GiM odpowiedział, że jeżeli chodzi o odpowiedź na pyt 1 i 2 to niestety
trudno to oszacować, ponieważ nie mamy danych dot. struktury podatników. Dla nas
będzie tutaj istotna informacja z Ministerstwa Finansów, choć ona też jest podawana
na zasadzie prognozy.
Jeżeli chodzi o pytanie dot. wzrostu płacy minimalnej, to na pewno dotknie nas jej
skutek finansowy. Na razie jeszcze nie wiemy ilu pracownikom będzie trzeba
podnieść wynagrodzenia. Problemem dla nas będzie także wzrost opłat za energię
elektryczną.
Jeżeli zaś chodzi o subwencję oświatową, to ona nigdy nie pokrywała w całości
wydatków na oświatę. Różnica którą musimy pokryć ze środków własnych to około
20 mln zł.
Przewodniczący Komisji zapytał czy mamy przypadki nauczycieli, którzy nie mają
pełnego etatu w kontekście wypłaty ewentualnych wyrównań.
Burmistrz GiM powiedział, że niepełne etaty były regulowane do 1 września. Jak to
będzie wyglądało możemy powiedzieć na koniec roku.
Radny Grzegorz Marek zapytał jak wygląda sprawa z dotacjami do pieców.
Radny Bogdan Knopik powiedział, że z 2018 roku są zrealizowane 24 wnioski.
Burmistrz GiM powiedział, że istotą naszej uchwały jest to, żeby ograniczyć niską
emisję. W związku z tym zdarzają się odmowne decyzje, kiedy mieszkaniec nie chce
zamontować pieca ekologicznego tylko tradycyjny. W Szczególnych przypadkach
zdarzają się także przyspieszenia w realizacji wniosku.
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Radny Grzegorz Marek zapytał czy są już jakieś wyliczenia dot. kompostowni.
Poruszył tematy dot. oświetlenia siłowni przy OPS – dobrze by było postawić tam
jakieś dwie lampy solarne, temat ogrodzenia wzdłuż klubu sportowego,
niedomykającej się furtki oraz niedokończonej kostki brukowej w klubie.
Przewodniczący Komisji powiedział, że układanie kostki nadzorował Wydział
Inwestycji. Były określone środki, określona stawka za metr i wystarczyło na 64 m.
Dlatego brakło 30 czy 40 cm do furtki.
Burmistrz GiM powiedział, że powinno być to zrobione do końca.
Radna Jolant Szejka powiedziała, że w takie zadania należy zaangażować
społeczność lokalną, wtedy środki przeznaczono by tylko na materiały i zrobiono by
znacznie więcej.
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy będzie propozycja podwyżki podatków na
2020 rok. W latach ubiegłych wzrastały o stopień inflacji czyli o ok 1,5 %.
Burmistrz GiM powiedział, że kiedy gmina obniża podatki może być ukarana.
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że uciekają od nas podatki od środków
transportu i trzeba by się nad tym zastanowić.

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