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Protokół Nr 14/2020 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 11 maja 2020 r. 
 
 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej  listy   obecności). 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Henryk Fuchs, który powitał 
zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział liczba radnych 
stanowiąca quorum.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie:  

1) sprawozdania z wykonania budżetu G i M Czerwionka-Leszczyny za 
2019 rok,  

2) informacji o stanie mienia G i M Czerwionka-Leszczyny za okres od       
1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,  

3) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  
4) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych                           

i samorządowych zakładów budżetowych, 
5) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
6) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  
4. Omówienie ostatnio przeprowadzonych kontroli: KS „Płomień” Czuchów, 

Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 12/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 stycznia 2020 roku 
został przyjęty jednogłośnie bez uwag – głosowało 7 radnych. 
 
Ad. 3 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił materiały dot. wykonania budżetu                        
za 2019 r.  poinformował, że dochody bieżące zostały wykonane w 99,7%, 
majątkowe   w 67%. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to zostały wykonane w 91,1%, 
zaś wydatki majątkowe w 68,4%. Nadwyżka budżetowa wynosi 1,9 mln, zaś 
nadwyżka operacyjna to 12 mln. Dług gminy wynosi 21 mln i obniżyliśmy go 1 mln.  
Radna Izabela Rajca zapytała w jaki sposób PIT zerowy i obniżka PIT wpłynęły                 
na dochody gminy. Skarbnik GIM powiedział, że te dochody pobiera US i przelewa           
je nam nie podając szczegółowych danych.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że pomimo że były te ulgi to dochód gminy wzrósł 
o 3 mln zł.  
Skarbnik GiM powiedział, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  
obliczany jest na podstawie szacowanych kwot, które podaje nam Ministerstwo 
Finansów. Te kwoty wprowadzamy do budżetu. Osoby prawne szacujemy                             
na wykonaniu budżetu poprzedniego roku. 
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Przewodniczący Komisji zapytał jaka jest łączna kwota zobowiązań mieszkańców 
w stosunku do gminy. 
Skarbnik GiM powiedział, że jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości to te 
zobowiązania są mniejsze o 205 tys., podatek rolny – większe o 39 tys., środki 
transportu – mniejsze o 25 tys. Zobowiązania za śmieci są mniej więcej na stałym 
poziomie 300 tys., z kolei zobowiązania wobec ZGM są mniejsze o 250 tys. 
Radna Izabela Rajca zapytała jakie mamy oszczędności wynikające z łączenia klas. 
Skarbnik GiM powiedział, że nie ma takich danych, jednak etatów mamy więcej niż 
przed łączeniem klas.  
Radny Stanisław Breza powiedział, że zauważalna jest duża różnica pomiędzy 
przyjętym budżetem a budżetem końcowym. Mamy wzrost dochodów o 30 mln, zaś 
wzrost wydatków o 35 mln. Zapytał z czego to wynika. 
Skarbnik GiM powiedział, że wynika to m.in. z programu 500+, innych nowych 
programów, czy wyższych wpływów z podatku od nieruchomości. 
Radny Stanisław Breza zauważył, że środki unijne wykorzystaliśmy w 58%. Zapytał 
co z resztą. 
Skarbnik GiM powiedział, że wynika to m.in. z przeniesienia pewnych zadań na ten 
rok. 
Następnie omówił bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
łączny bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz łączne zestawienie 
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdania z przeprowadzonych kontroli                
w KS „Płomień” Czuchów oraz w Stowarzyszeniu „Luxtorpeda”. 
Jeżeli chodzi o „Płomień” Czuchów to w kontroli uczestniczył Prezes Klubu oraz 
Skarbnik. Przedstawili oni oryginały wszystkich dokumentów, do których zespół 
kontrolny nie wniósł uwag. Nie podjęto także żadnych wniosków pokontrolnych. 
Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie „Luxtorpeda” to udział w kontroli wziął tylko Prezes 
Stowarzyszenia. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono jedynie ksera dokumentów, 
które były niekompletne. Spisano protokół, w którym zobowiązano Prezesa                                         
do dostarczenia pełnej dokumentacji, co zostało zrobione. Po analizie dokumentów 
stwierdzono pewne nieprawidłowości dot. np. umów z instruktorami czy ich 
uprawnień. Zespół kontrolny sformułował wnioski z kontroli, które zostaną 
przedstawione Burmistrzowi.  
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji powiedział, że jeżeli chodzi o kolejne kontrole to 
proponuje on ten sam skład zespołu kontrolnego, gdyż ma on już pewne 
doświadczenie. Propozycja ta została jednogłośnie zaakceptowana przez członków 
Komisji. Poinformował także, że należy zweryfikować plan kontroli Komisji,                                   
co musimy zrobić zmianą uchwały. Chodzi tu o kontrolę ZGM, która miała być 
przeprowadzona w kwietniu. Z powodu pandemii nie było to możliwe,                                           
a w międzyczasie Dyrektor ZGM odszedł na emeryturę. W związku z tym, że obecnie 
jest tam osoba p.o. dyrektora, która dopiero zapoznaje się z funkcjonowanie Zakładu, 
proponuje on, aby kontrolę w ZGM przeprowadzić dopiero w przyszłym roku. 
Propozycja ta została przyjęta przez członków Komisji.  
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Radny Stanisław Breza zapytał czy planowany jest konkurs na Dyrektora ZGM. 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że na razie 
wszystkie postępowania rekrutacyjne są zawieszone.  
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

Przewodniczący Komisji 

   Radny Henryk Fuchs 


