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Protokół Nr 15/2020 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 27 maja 2020 r.  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                    

wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji  radny 
Stanisław Breza, który powitała wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące 

 
Ad. 1  
Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 14/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2020 r. został przyjęty                   
9 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 12 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. 

Powiedział, że dochody zwiększamy o 7,5 tys zł, a wydatki zmniejszamy o 1,7 mln zł.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak kształtują się dochody z PIT i CIT. Czy jest 
zagrożenie dla budżetu. 
Skarbnik GiM powiedział, że do końca marca było po staremu. Dochody w kwietniu 
są o 2 mln niższe niż w 2019 r. Mamy prawie 40% mniej wpływ z podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli chodzi o osoby prawne to w 2019 r. na 
miesiąc kwiecień mieliśmy 206 tys. zł, zaś w tym toku mamy 59 tys. zł.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy maj będzie podobny jak kwiecień. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie ma żadnych danych ale wg niego będzie podobnie, 
jest to potężny problem. Nigdy nie było takiego spadku dochodów. Zaplanowaliśmy               
3 mln więcej, a już mamy 2 mln mniej. Dlatego trzeba będzie podjąć jakieś działania. 
Tarcza antykryzysowa nie wiele daje samorządom, poza możliwością zadłużenia 
gminy do 80%. Czego nie poleca. Na szczęście na dziś gmina posiada jeszcze 
środki na rachunku bankowym.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy zgodnie z tarczą były u nas jakieś ulgi dla 
przedsiębiorców. Poza tym nie wszyscy zapłacili 1 ratę podatku oraz opłaty za 
odpady, zapytał czy będą z tego tytułu naliczane odsetki. 
Skarbnik GiM powiedział, że na bazie ustawy Covid Burmistrz może dokonać 
umorzenia, odroczenia płatności czy rozłożenia na raty zaległości. Mamy już 
kilkadziesiąt wniosków i jesteśmy na etapie ich wstępnej weryfikacji. Musimy 
zachować tu rozwagę. Umorzyć można tylko podmiotom, które zawiesiły działalność. 
Jeżeli chodzi o zaległości mieszkańców z tytułu podatku czy śmieci, to będą 
wysyłane upomnienia oraz naliczane odsetki, gdyż tu się przepisy nie zmieniły. 
Burmistrz GiM powiedział, że wszystkie przepisy, które pozwalają na podjęcie 
decyzji są egzekwowane. Wszystkie złożone wnioski są analizowane. Zaległości od 
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mieszkańców musimy egzekwować, gdyż Covid tego nie reguluje. Wrzesień będzie 
granicznym miesiącem, kiedy będziemy wiedzieć jak to wygląda z przedsiębiorcami. 
Niektóre podmioty proszą o pomoc, a w czasie pandemii robią niezły interes. Jeszcze 
nie ma propozycji co robimy z budżetem. Na razie gmina funkcjonuje we wszystkich 
obszarach. Być może będziemy musieli podjąć decyzje dot. cięć. 
Radny Marek Szczech powiedział, że niektóre instytucje nie pracują. Zapytał czy 
możemy tu skorzystać z tarczy i otrzymać z budżetu państwa postojowe dla 
pracowników.  
Skarbnik GiM powiedział, ze jednostki, które zatrudniają do 49 pracowników złożyły 
do ZUS wnioski w sprawie składek. Inne instrumenty nie dotyczą samorządu. Myśli,     
że te pisma będą pozytywnie rozpatrzone.  
Radna Izabela Rajca podjęła temat cięć etatów oraz zwolnień pracowników obsługi     
i administracji w jednostkach oświatowych. Zawnioskowała, aby to jeszcze raz 
przemyśleć i nie zaczynać od oszczędności na ludziach.  
Burmistrz GiM powiedział, że chciałby, żeby wszystko skończyło się tylko na tych 
cięciach. Te cięcia to powrót do 2012 r. Redukcja ta wynika z przyjętych nowych 
wyliczeń przypadających na nową ilość uczniów. Jak wiemy odeszło ich 350. 
Najważniejsze jest to, że cięcia nie wpłyną na jakość nauczania czy stan placówek.  
Radna Izabela Rajca powiedziała, że sprawę tą reguluje Zarządzenie Burmistrza 
wydane 13 marca. Wtedy jeszcze nie było pandemii. Nikt nie mógł tego przewidzieć. 
Inni włodarze także uważają, że cięcia w etatach to ostateczność. 
Burmistrz GiM powiedział, że data 13 marca to czas tworzenia arkuszy 
organizacyjnych i na tą okoliczność jest to zarządzenie.  
Skarbnik GiM dodał, że zmiany te nie są związane z Covidem. Większość 
samorządów zrobiła to już we wrześniu. Teraz są nowe okoliczności. I nie ma tu 
odwrotu, a może być jeszcze gorzej. Kiedyś przy większej ilości uczniów pracowało 
mniej ludzi. Poza tym rząd chciał ograniczyć wydatki samorządów w zakresie 
wynagrodzeń i etatów. 
Radna Izabela Rajca zauważyła, że łączenie klas także miało przynieść 
oszczędności, a nie przyniosło. Zapytał co ma powiedzieć tym osobom. 
Burmistrz GiM powiedział, że mają się z nim skontaktować. Na przestrzeni dwóch 
tygodni uczestniczył w dwóch dużych forach samorządowych. Kluczowym pytaniem 
było co robimy z oświatą. Wszyscy zaczynają od oświaty. Czekaliśmy na tarczę 4.0  
z przekonaniem, że będzie coś na temat dofinasowania do samorządów, a nie ma. 
Być może warunki finansowe niektórych pogorszą się.  
Przewodniczący Komisji dodał, że subwencja przychodzi na ucznia, nie na 
nauczyciela. Co roku dużo dopłacamy do oświaty. Jeżeli środków braknie to będą 
cięcia.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że ostatnio funkcjonuje nauczanie zdalne. 
Niektórzy nauczyciele mieli dodatkowe godziny, których teraz nie realizują. Dlatego 
też nie osiągają zarobku wynikającego z Karty Nauczyciela. Zapytał czy w związku                   
z tym będą wyrównania.  
Skarbnik GiM powiedział, że wszystkie te przepisy obowiązują i może się tak 
zdarzyć. 
 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował, że na Komisji 
Zdrowia został podjęty wniosek dot. komisji alkoholowej. Chodzi o zmniejszenie                   
o 50% wysokości diet członków komisji oraz wniosek skierowany do Burmistrza                  
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o przeanalizowanie składu Komisji i ewentualne zmniejszenie jej składu osobowego 
Poinformował także, że na sesji majowej będzie jeszcze wprowadzona uchwała dot. 
apelu  do ZDW o remont drogi DW 925,a  na sesji czerwcowej drogi DW 924.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał dlaczego ten projekt nie został omówiony 
wcześniej.  
Radny Artur Sola powiedział, że był on omówiony wczoraj na komisji Gospodarki 
Komunalnej, jednak radnego Szołtyska na niej nie było. Jest to intencja wszystkich 
radnych i uwag do tego projektu nie było. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że musimy tu wychodzić z inicjatywą i stale się 
przypominać, ponieważ nas lekceważą. 
Burmistrz GiM powiedział, że musi nas ta sprawa łączyć, nie dzielić. 3 mln zł 
kosztował projekt tej drogi i miało być wszystko zrobione. Ale to zadanie upadło. 
Dlatego chcemy wysłać ten apel, aby zrealizowane te zadanie. 
Radna Izabela Rajca dodała, że ona wraz z radnym Cezarem Rajcą oraz posłanką 
do PE Izabelą Kloc także w tej sprawie interweniowali, jednak na wystosowane 
pismo dostali odpowiedź odmowną.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że jak nie podejmą remontu tych dróg,                                     
to mieszkańcy posuną się do ostateczności i będą blokować DW 924 i DW 925.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        Przewodniczący Komisji 

   Radny Stanisław Breza 


