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Protokół Nr 12/2019 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 11 grudnia 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  
Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 20 listopada 2019 r. został przyjęty 
12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 13 radnych                          
 
Ad.3  
Skarbnik GiM omówił projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy                    
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 
Omówiono takie pozycje jak przesunięcie wydatków na wynagrodzenia z jednej 
klasyfikacji budżetowej do drugiej, dotacje dla MOK z przeznaczeniem dla Rad 
Dzielnic, środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Strzelczyka,  dotację 
z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Dębieńsko, wydatki na sesję 
karolinkową, wydatki na energię elektryczną. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że dla gminy sporym problemem może okazać 
się podwyżka cen energii, którą prognozuje się nawet na 20-40%. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner zauważył, że parę lat temu nastąpiła 
modernizacja oświetlenia i gdyby nie to, to dziś bylibyśmy w gorszej sytuacji.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że na ul. Armii Krajowej lampy solarne nie 
świecą, a była to droga inwestycja. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że gminę kosztowało to 15%, a i tak się to nam opłaciło. 
Radny Waldemar Mitura zapytał czy Tauron wróci do wymiany starych słupów 
energetycznych. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że będą wymieniane sukcesywnie całymi ulicami. 
 
Przewodniczący Komisji przekazał informacje nt. najbogatszej i najbiedniejszej 
gminy w Polsce. U nas dochód na jednego mieszkańca kształtuje się między 1700                   
a 1900 zł w skali roku. 
Przedstawił także informacje dot.  Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych. 
Wg danych w nim zawartych w naszej gminie w 2018 r. sprzedano alkoholu za                     
36 mln 212 tys. zł, jest to prawie 900 zł na osobę. Wzrost do roku 1995 to 37%. 
Powiedział także, że na Komisji Zdrowia wynikła ciekawa dyskusja nt. Komisji 
Alkoholowej. Wynagrodzenia jej 13-tu członków to od 600 do 700 zł na osobę. Daje 
to prawie 100 tys. z w skali roku. Dochód ze zezwoleń na alkohole to ok 700 tys. zł. 
W Orzeszu Komisja liczy 6 członków, którzy dostają ryczałt w wysokości 260 zł,                   
w Knurowie są 3 osoby, które działają społecznie. 
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Radny Marcin Stempniak powiedział, że chce złożyć wniosek o zmniejszenie tej 
kwoty. W Rybniku Komisja liczy 9 osób, w Gliwicach 8 osób. Te środki można 
przeznaczyć na inne działania o charakterze profilaktycznym. Tym bardziej, że spada 
skala spraw związanych z problemami alkoholowymi. U nas mamy 87 spraw rocznie, 
w Rybniku jest ich ponad 400. 
Z-ca Burmistrza poprosił żeby nie podejmować pochopnie decyzji. Jeżeli spada 
ilość spraw, to znaczy, że Komisja działa dobrze.  Należy najpierw dokonać analizy 
działania Komisji na przestrzeni wielu lat. Sprawy te są trudne.  
Radny Marek Szczech powiedział, że nie chciałby całego Programu blokować                     
z powodu jednej zmiany. Można to w każdym momencie  zmienić.  Program należy 
przyjąć, aby działał od nowego roku, a na Komisję zaprosić Panią Pełnomocnik                         
i Panią Dyrektor OPS, by omówiły tą sprawę.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że również jest za zrobieniem analizy.                          
W innych miastach także ten problem maleje. U nas jest po prostu przerost członków 
Komisji i ich diet.  
 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2019 r. został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, zaś projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany 
pozytywnie przy 2 głosach „wstrzymujących”. 
 
Następnie Skarbnik GiM omówił zmiany do projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r. 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podstawowa związana jest z dotacją na 
remont ul. Strzelczyka.  
Następnie przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, opinię  w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie 
uchwały budżetowej. Wszystkie opinie są pozytywne bez uwag.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak wyglądamy ze wskaźnikami. 
Skarbnik GiM powiedział, że przy zachowaniu kwot zawartych w budżecie mieścimy 
się we wskaźnikach. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy Skarbnik może oszacować jak zakończy się 
tegoroczny budżet, 
Skarbnik GiM powiedział, ż jeżeli chodzi o zadłużenie to z zaplanowanych 6 mln 
obligacji wyemitowaliśmy 3 mln. Spłaciliśmy 4 mln, zadłużenie spadnie o 1 mln zł. 
dochody będą wykonane w 100%, zaś wydatki będą mniejsze nić plan.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że na koniec 2018 r. mieliśmy 22 mln zł 
zadłużenia, zaś projekcie budżetu na 2020 r. mamy 26 mln zł.  
Skarbnik GiM powiedział, że bazuje na dokumentach jakich ma, np. chodzi tu o 
obligacje.  
 
Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
zostały zaopiniowane pozytywnie przy 2 głosach „wstrzymujących”.  
 
Ma tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz    

 

Przewodniczący Komisji  

 Radny Stanisław Breza 


