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Protokół Nr 13/2020 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 29 stycznia 2020 r.  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                    

wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Jolanta Szejka, która 
powitała 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 9 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 13 radnych                          
 
Ad.3  
Małgorzata Bartoszek pracownik Wydziału Finansowego omówiła projekty 
uchwał w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na 2019 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Następnie odpowiedziała na pytania zadane przez radnych.  
Prowadząca obrady zapytała czy jest już rozliczenie budżetu za 2019 rok. 
Małgorzata Bartoszek odpowiedziała, że będzie po 20 lutym. Rok ubiegły zakończył 
się nadwyżką w wysokości ok 2 mln. zł. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy 6 mln. zł na rewitalizację zameczku wystarczy, 
czy możemy się spodziewać zwiększenia tej kwoty. Czy z czegoś będziemy musieli 
zrezygnować. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że zadanie musi zostać zrealizowane 
zgodnie z zaplanowaną kwotą.  
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
Prowadząca obrady poinformowała, że do porządku obrad sesji będzie 
wprowadzony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rybnickiemu z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 
Ad. 4  
W sprawach bieżących. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że wszędzie mocno rozbudowane jest 
budownictwo deweloperskie, zapytał dlaczego u nas tego nie widać. Czy jesteśmy 
gminą mało atrakcyjna np. poprzez brak gazu czy kanalizacji w sołectwach? 
Z-ca Burmistrza powiedział, że sam się nad tym zastanawia i nie wie dlaczego tak 
jest. Być może sprawy własnościowe są bardzo rozczłonkowane. U nas kwitnie 
budownictwo jednorodzinne. Ludności u nas przybywa, a nie tak jak gdzie indziej 
ubywa.  
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Radny Artur Sola powiedział, że koszt wybudowania apartamentowca                                
w Leszczynach czy w Rybniku jest tak sam. Jednak u nas musieliby go sprzedać                     
za znacznie niższą kwotę. Deweloperzy budują tam, gdzie mogą drożej sprzedać.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz    

 

  Prowadząca obrady 

 Radna Jolanta Szejka 


