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Protokół Nr 14/2020 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 26 lutego 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 13/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia 2020 r. został przyjęty 
jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych                          
 
Ad.3  
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 r., 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3) emisji obligacji komunalnych. 

Następnie odpowiedział na pytania zadane przez radnych.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał o zakup trybun sportowych oraz o wyjaśnienia dot. 
działki – chodzi o boisko w Książenicach.  
Burmistrz GiM powiedział, że na razie zabezpiecza środki finansowe. Nie możemy 
umieścić trybun na nie swoim gruncie. W marcu zostanie podpisany akt notarialny 
dot. tej działki. Będą prowadzone prace związane z przystosowaniem boiska do 
wymogów IV ligi.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy pustostany będą doposażone dla 
pogorzelców. Poszkodowani odmówili przyjęcia pustostanów, ponieważ ZGM nie miał 
na sanitariaty i podstawowe urządzenia. Zapytał czy środki zapisane dla ZGM mają 
iść też w tym kierunku. 
Burmistrz GiM powiedział, że nie mamy zasobów mieszkaniowych, które czekałyby 
na lokatorów. Te, które są to mieszkania odzyskane po eksmisjach. Eksmitowani 
opuszczają mieszkania zapuszczone, a trafiają do takich, które muszą mieć 
określone standardy. Teraz trzeba te mieszkania odbudować, żeby poszkodowanych 
gdzieś umieścić.  
Radny Bogdan Knopik zapytał ile będzie nas kosztowała dobudowa familoków. 
Burmistrz GiM powiedział, że kwota szacunkowa to ponad 2 mln zł. Wejście do 
spalonych familoków będzie możliwe po dopuszczeniu przez konserwatora i PIB. 
Wtedy dokładnie będzie wiadomo co trzeba zrobić. 
Radny Adam Karaszewski zapytał czy prowadzimy weryfikację podstaw prawnych 
zamieszkiwania w zasobach gminy. 
Burmistrz GiM powiedział, że prawo mieszkaniowe mówi, że nie można 
jednocześnie mieć domu i zajmować mieszkania komunalnego. Nie mamy także 
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eksmisji na bruk. Są też kwestie związane  możliwością wykupu mieszkań.  
Radna Izabela Rajca poprosiła o zweryfikowanie kwestii mieszkań dla 
poszkodowanych. Jedna z nich dostała propozycję mieszkania, w którym mnie ma 
ani wody ani prądu i usłyszała, że musi to zrobić  na własny koszt. 
Burmistrz GiM powiedział, że osobiście uczestniczył w spotkaniu z poszkodowanymi 
dzień po zdarzeniu. Poinformowani zostali, że dostaną mieszkania zastępcze. 
Wiadomo, że będą one wymagały remontu. W związku z tym czas wejścia do takiego 
mieszkania to około miesiąc. Jeżeli faktycznie była taka sytuacji to sprawdzi to. 
 
Radny Bogdan Knopik poprosił o omówienie szerzej tematu obligacji. 
Skarbnik GiM powiedział, że ten akt prawny nie przesądza o tym, że gmina na tą 
kwotę się zadłuży. Zakładamy ją wg planów. Jest to pierwszy etap. Staramy się by 
emitować mniej obligacji niż spłacamy. Jednak sytuacja finansowa jest różna. 
 
Prowadząca obrady Radna Jolanta Szejka zapytała o zakup sprzętu 
endoskopowego. 
Burmistrz GiM powiedział ,że dostał informacje ze szpitala ile pacjentów z naszej 
gminy korzysta z usług tego szpitala. Był na spotkaniu z prezydentem Knurowa                       
i ordynatorem oddziału. Jest to sprzęt do wykrywania nowotworu jelita grubego. 
Większość kosztów pokrywa Knurów oraz Pilchowice, Gierałtowice oraz 
Sośnicowice.  
 
Prowadząca obrady poprosiła o omówienie Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. 
Radny Adam Karaszewski powiedział, że każda duża aglomeracja powinna takie 
zapisy mieć i środki na taki program znaleźć. Ludzie często są nieodpowiedzialni. 
Kwota zapisana w programie wcale nie jest wygórowana. 
Skarbnik GiM powiedział, że jest to zadanie własne gminy czyli obowiązkowe.                    
To kosztuje. Gdyby gmina miała własne schronisko, kosztowałoby to znacznie więcej. 
Radny Artur Szwed dodał, że w ZDISKu prowadzony jest także punkt przetrzymań 
znalezionych zwierząt i dzięki niemu odnajdujemy większość właścicieli. Niestety 
porzuconych psów i kotów przybywa, a wydatki wzrastają. 
Radny Artur Sola powiedział, że Dyrektor ZDISK robi co może, żeby to zjawisko 
ograniczyć. Punkt odnajduje właścicieli dzięki czemu zwierzęta nie trafiają do 
schroniska, wtedy koszty są mniejsze. Rada Dzielnicy sfinansowała zakup dla punktu 
czytników czipów. 
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że należy dotrzeć do mieszkańców, zwiększyć 
ich świadomość. Np. dokarmianie kotów wolno żyjących powinno być jakoś 
uporządkowane.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że przeraża go wzrost kosztów i trzeba się temu 
przyjrzeć.  
Radny Adam Karaszewski zauważył, że powinny być regulacje prawne nakazujące 
czipowanie zwierząt.  
 
Radny Marcin Stempniak podniósł problem poziomu wynagrodzeń w urzędzie                    
i jednostkach. Wiadomo, że jest takie na jakie nas stać. Jednak z pracy odchodzą 
fachowcy i specjaliści. Wie, że mamy ograniczony budżet, ale dostrzega on miejsca, 
gdzie można znaleźć środki. Pracownicy są niewidoczni ale często robią to o czym 
my dyskutujemy na komisjach czy sesjach. Jest to temat do podjęcia. 
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Burmistrz GiM powiedział, że oczekuje zrozumienia kiedy będzie podejmował 
pewne decyzje. Nie możemy zatrzymać pracownika za wszelką cenę. Prześledził on 
stan zatrudnienia z ostatnich 10 lat. w urzędzie nie ma przerostu. Ponownie odniósł 
się do reformy oświaty, w szkołach mamy o 350 uczniów mniej, jeden uczeń to 5600 
zł i o tyle jest mniejsza subwencja oświatowa. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to żaden 
nie został zwolniony, a tylko kilku przeszło na emeryturę. Subwencja nie pokrywa 
kosztów funkcjonowania oświaty. Chce żeby każdy urzędnik zarabiał godnie. 
Radny Janusz Szołtysek poprosił o porównanie dochodów przez ostatnie 5 lat. 
Mamy 5 mln nadwyżki. Wie, że  są deklaracje, że te podwyżki będą.   
Skarbnik GiM powiedział, że jest to nadwyżka jednoroczna. Mamy skumulowany 
niedobór i nie możemy się nią posłużyć. Możemy posługiwać się wolnymi środkami 
ale bardzo ostrożnie. 
Przewodniczący RM powiedział, że ta spraw nie jest Radzie obca. W sferze 
oświatowej obowiązuje Karta Nauczyciela. Płace dookoła rosną, jednak nie płace 
urzędników. Musimy się nad tym pochylić. Są także sytuacje, których nie 
przewidzimy. Zamknięto Koksownię, nastąpiła reforma oświaty – regulacja spraw 
płacowych jest odsuwana w czasie. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie mamy problemów po stronie dochodów, nie będzie 
tu ani lepiej ani gorzej, musimy za to uporządkować kwestię wydatków bieżących. 
Inaczej będziemy tylko rozmawiać. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że rozumie to i zgadza się ze wszystkim. Miał 
nadzieję, że ta rozmowa nie pójdzie w stronę oświaty. Nawet dziś może wskazać 
wydatki, które nie są dla nas obligo. Musimy zastanowić się nad wydatkami, które nie 
są konieczne. 
 
 

 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz    

 

  Prowadząca obrady 

 Radna Jolanta Szejka 


