Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 24 czerwca 2020 r.
Na zdalnym posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni
goście. 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 10 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 27 maja 2020 r., po wprowadzeniu
zgłoszonych poprawek, został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało
10 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
Jeżeli chodzi o dotację dla ZGM to wynika ona wniosku dyrekcji i chodzi
tu o odbudowę familoków, które zostały podpalone. Kwota ta musi być
zabezpieczona przed przetargiem. Budynki były ubezpieczone, ale nie wiadomo jakie
dostaniemy odszkodowanie.
Burmistrz GiM powiedział, że jest to po 100 tys. zł na budynek. Jednak nie jest to
ostateczna kwestia. Są także środki zebrane przez Stowarzyszenie Luxtorpeda oraz
ofiarowane przez JSW, które zostaną przekazane pogorzelcom. Negatywną
odpowiedź dostaliśmy od konserwatora zabytków oraz od Ministerstwa.
Przewodniczący Komisji zapytał czy ubezpieczenie wpłynie na konto ZGM czy gminy.
Burmistrz GiM odpowiedział, że na konto gminy i zostanie ono przekazane ZGM
w formie dotacji.
Radny Michał Toman dodał, że 2 lipca odbędzie się spotkanie z pogorzelcami
w celu omówienia zasad rozdysponowania zebranych środków.
Przewodniczący Komisji powiedział, że na dziś mamy deficyt w kwocie 3 mln zł.
Mamy mniejsze dochody z PIT i CIT. Zapytał czy poradzimy sobie z tym, aby budżet
się spinał pod koniec roku?
Skarbnik GiM powiedział, że zależy to od tego jak się zachowamy w tej sytuacji.
Tarcza 4.0 pozwala na dużo większe zadłużenie gminy, jednak i tak to trzeba będzie
spłacić, a rygory art. 242 i 243 na pewno wrócą. Na dziś realizujemy tylko konieczne
wydatki. Informacje nt. mniejszego udziału podatku dochodowego od osób
fizycznych będą w późniejszym czasie. Wykonanie budżetu za ostatnie 5 miesięcy to
89 mln zł po stronie dochodów i 78 mln zł po stronie wydatków. Na razie tragedii nie
ma, jednak nie możemy pozwolić sobie na normalne funkcjonowanie.
Przewodniczący Komisji zapytał o rozbudowę szkoły o oddziały przedszkolne
w Dębieńsku. Ponoć ma to być przesunięte w czasie. Czy nadal mamy
zabezpieczone na to środki w budżecie
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Burmistrz GiM powiedział, ze środki są ale rynek nie pozwala na rozpoczęcie
inwestycji. Do końca nie wiedzieliśmy czy dzieci wrócą do szkół i przedszkoli.
Nie wiemy jak będzie wyglądał 1 września. Jednak nie ma zagrożenia tej inwestycji.
Dodał, że gdybyśmy nie musieli spłacać dawno zaciągniętych kredytów nasza
sytuacja finansowa byłaby znacznie lepsza. Liczyliśmy na to, że dzięki tarczy 4.0
dostaniemy jakieś środki, jednak ta pomoc nie popłynęła do samorządów. Graniczną
dla nas datą będzie wrzesień. Wtedy zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja
z przedsiębiorcami.
Radny Marcin Stempniak zapytał czego dot. wydatek 20 tys. zł na opracowanie
związane z wyznaczeniem Aglomeracji.
Burmistrz GiM powiedział, że wynika to z przepisów prawnych i dotyczy Wód
Polskich.
Radny Marcin Stempniak zapytał dlaczego zapadła decyzja, że inwestycji dot.
przedszkola w Dębieńsku nie realizujemy. Jest to bardzo pilna sprawa, którą powinno
się rozpocząć.
Burmistrz GiM powiedział, że tego zadania nie zrealizujemy w tym roku m.in. ze
względu na pandemię. Jeżeli okaże się, że pandemia wygasa, zwłaszcza na śląsku
to rozpoczniemy procedury przetargowe. Nie wiemy na jakich zasadach dzieci pójdą
we wrześniu do szkół i to nas blokuje.
Radny Grzegorz Marek powiedział, że tarcze w pośredni sposób przyczyniły się do
pomocy samorządom i nie można mówić, że rząd nie pomógł. Jest to sytuacja
nadzwyczajna. Utrzymanie płynności przedsiębiorców pomaga samorządom.
Skarbnik GiM powiedział, że na dziś sytuacja jest jaka jest dzięki tarczom. Nie
wiadomo jak to będzie teraz wpływać na samorząd.
Burmistrz GiM powiedział, że czaka na bezpośrednią pomoc dla samorządów ze
strony rządu, bo taka deklaracja padła. Zobaczymy czy przedsiębiorcy wytrzymają
próbę czasu korzystając ze wsparcia. Pytanie jakie jeszcze będą skutki społeczne
pandemii.
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
W drugiej części posiedzenia przewodniczący Komisji przedstawił materiały do
omówienia dot. wykonania budżetu za 2019 rok, tj.:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny za 2019 rok,
2) sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019,
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium
Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Powyższe materiały zostały omówione przez Skarbnika GiM oraz Burmistrza.
Materiały dot. wykonania budżetu za 2019 rok zostały zaopiniowane pozytywnie przy
2 głosach wstrzymujących.
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.
Protokołowała
Sylwia Gruszkiewicz

Przewodniczący Komisji
Radny Stanisław Breza
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