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Protokół Nr 17/2020 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 2 września 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 10 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 16/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2020 r., został przyjęty 
przy 2 głosach „wstrzymujących” – 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. 

Przewodniczący Komisji zapytał o deficyt, o to jak wygląda sprawa z podatkami. 
Skarbnik GiM powiedział, że problemem jest podatek dochodowy od osób 
fizycznych. Do roku 2019 mamy o 6 mln zł miej.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy wpłynęły środki z funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
Skarbnik GiM powiedział, że na dziś nie. 
Radny Marcin Stempniak poprosił, aby zmiany do uchwały budżetowej dawać 
radnym wcześniej. 
Skarbnik GiM powiedział, że budżet zmienia się do samego końca, gdyż pewne 
rzeczy dzieją się z dnia na dzień. Może dawać rozpiskę wcześniej ale nie będzie się 
ona pokrywała z ostateczną wersją projektu. Poza tym na Komisji Budżetu stara się 
już mieć wersję, która jest głosowana na sesji, więc radni mają jeszcze czas, aby się 
z nią zapoznać. 
Burmistrz GiM powiedział, że wg ustawy Rada może spotykać się raz na                            
3 miesiące. Ostatnio np. wyskoczyło dofinansowanie do chodnika w Czuchowie. 
Każde spotkanie przed sesją, to jest możliwość zmian w budżecie, dlatego Komisja 
Budżetu jest ostatnia.  
Przewodniczący Komisji dodał, że wszelkie wątpliwości możemy rozwiać także na 
sesji. Drobne sprawy nie mają specjalnej wagi, wystarczy informacja na ich temat na 
ostatniej komisji.  
Radny Marcin Stempniak zapytał o środki na drogę dojazdową do SP w 
Palowicach. Czemu nikt tego nie przewidział podczas inwestycji w budowę sali 
gimnastycznej.  
Burmistrz GiM powiedział, że wszystko wykonane jest zgodnie z dokumentacją. 
Budynek szkoły jest odsunięty od drogi o ok 100 m. Został tam położony dywanik 
asfaltowy. I nie ma on związku z dojazdem do sali. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czemu nikt tego nie przewidział, skoro dojazd jest 
niezbędny doz szkoły. 
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Burmistrz GiM powiedział, że można było po tej drodze jeździć. Chodzi tu                                    
o wykończenie otoczenia. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda powiedział, że wcześniej dyrektor szkoły 
wnioskował o środki na remont tej drogi, jednak zostało to przesunięte ze względu na 
budowę sali. Sala jest ukończona więc pozostała sprawa drogi dojazdowej.  
Radny Marcin Stempniak poruszył kwestię wniosku o zwiększenie dotacji na 
obiekty zabytkowe. On wstrzymał się tu od głosu, gdyż uważa, że na dziś mamy 
większe potrzeby. Odniósł się do wyników przeprowadzonej ankiety w zakresie 
potrzeb mieszkańców i nie było tam ani jednej odpowiedzi w zakresie renowacji 
zabytków. W czasie pandemii nie widzu potrzeby dofinansowywania obiektów 
sakralnych. 
Jeżeli chodzi o wyniki ankiety, to pośle je do urzędu, gdyż mogą się przydać przy 
tworzeniu strategii rozwoju na kolejne lata. Uważa, że przede wszystkim należy 
wziąć pod uwagę potrzeby mieszkańców.  
Burmistrz GiM powiedział, że plan odnowy zabytków  powstał po to, aby ściągać 
środki na ten cel. Te symboliczne kwoty składają się na olbrzymi wydatek inicjatywy 
palowickiej i bełkowskiej. Chce, żebyśmy na terenie gminy nie dzielili wydatków na 
kościelne i świeckie. Mamy katalog zabytków i są w nim obiekty sakralne, żeby je 
ocalić od zapomnienia. Jest to traktowane w sposób transparentny. 
Przewodniczący RM powiedział, że dbałość o tradycję i kulturę powinna być jednym 
z naszych głównych celów. Nie powinniśmy kwestionować dofinansowania do tak 
ważnych obiektów zabytkowych w naszej gminie. Są to wizytówki gminy.  
Radna Jolanta Szejka powiedziała ,że renowacja krzyża będzie kosztować 99 tys. 
zł. 27 tys. zł pozyskano dofinansowania od konserwatora, 30 tys. dała JSW, zostały 
oraz zorganizowane zbiórki, jednak zabraknie na m dwudziestu kilku tysięcy,                                 
a musimy to zadanie zrobić do 15 listopada. Chylmy się nad tymi zabytkami. Teraz 
odkrywamy Wzgórze Lukasów – już bez pomocy gminy.  Konserwator zabytków jest 
pod wrażeniem, że nam się to udaje.   
Przewodniczący Komisji powiedział, że należy podziękować ludziom, którzy 
poświęcają czas na kultywowani tradycji. 
Radna Izabela Rajca zapytała czy będzie zwołana komisja , żeby podebatować na 
co przeznaczymy pieniądze na z Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Burmistrz GiM powiedział, że jak najbardziej, ale już wiemy, że deficyt  wynosi około 
6 mln zł. Pieniądze z tarczy to 5,7 mln zł. Chciałby, żeby zrealizować przede 
wszystkim zadania budżetowe. Trudniej wyrzucić coś z budżetu, niż do niego 
dołożyć. Te dwie kwoty się równoważą i może będzie to pokrycie deficytu. Pytanie jak 
patrzy na to minister. Można tymi środkami zabezpieczyć też udział własny                          
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Radny Szołtysek odniósł się do remontu drogi przy szkole w Palowicach. Zapytał, 
co gdyby radni nie przegłosowali teraz tego zadania. 
Skarbnik GiM  powiedział, że wszystko jest zgodne z przepisami. Dyrektor chciał 
żeby to zrobić w sierpniu i staraliśmy się zdroworozsądkowo do tego podejść. Jest                
to zrobione w ramach planu finansowego szkoły. Jak radni odrzucą to zadanie,                       
to będziemy się zastanawiać co z tym zrobić. Burmistrz ma do tego wszelkie 
uprawnienia.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy dotacja do szpitala jest na tych samych 
zasadach jak przy zakupie ambulansu. Czy szpital zwrócił się o pomoc tylko do nas                  
i do powiatu, a pozostałe miejscowości nic nie dołożą. 
Burmistrz GiM powiedział, że to jest składowa ilości wniosków wysyłanych do 
poszczególnych samorządów. Nie wie jaki jest odzew innych. W szpitalu jest 
mnóstwo pacjentów z naszej gminy, i ci którzy z tego sprzętu skorzystają to na 
pewno za to podziękują.  
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Radny Janusz Szołtysek zapytał czy ta kwota została na narzucona. Prosi, aby  
dowiedzieć się jakie zapytania poszły do innych gmin. 
Przewodniczący Komisji powiedziała, że być może inne samorządy finansują inne 
potrzeby szpitala.  
Burmistrz GiM powiedział, że w tym przypadku albo jest się za albo przeciw. Dodał, 
że dyrektor szpitala zwróciła się do niego o pomoc przez telefon i nie warunkował 
tego tym, czy inne gminy cos dadzą. Teraz jest potrzebna zgoda Wysokiej Rady. Jest 
to szczytny cel, który szpitalowi jest niezbędny. 
Omówione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przy 1 głosie 
„wstrzymującym”. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Skarbnik GiM wyjaśnił procedury zwrotu z Funduszu 
Sołeckiego.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że minęły już dwa lata kadencji, a w dalszym 
ciągu nie ma w budżecie pieniędzy na żłobki. Zapytał kiedy będzie jakaś informacja 
na ten temat. 
Burmistrz GiM powiedział, że mamy teraz określona sytuacje. Jest możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych w obszarze żłobków i analizujemy to z punktu 
widzenia dofinansowania na jedno dziecko. Ta oferta nie jest zbyt atrakcyjna. 
Pozostaje pytanie gdzie, idealnie byłoby zaadaptować na żłobek budynek gminny. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że jest konkurs na pozyskanie środków 
zewnętrznych na utworzenie opieki dzieciom do lat 3, tzw. Maluch +. Do połowy 
października możemy o nie aplikować.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że o możliwości pozyskania tych 
środków poinformował wszystkich właścicieli Klubów Malucha.  
Burmistrz GiM powiedział, że podstawą jest baza lokalowa. Dziś priorytetem jest 
przedszkole w Dębieńsku. Temu tematowi przygląda się, jednak dofinansowanie nie 
jest wysokie i będziemy musieli policzyć ile będzie trzeba dołożyć do utrzymania tych 
obiektów.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że konkurs jest ogłoszony, a my nie chcemy 
tych środków pozyskać. Ta dotacja jest światełkiem w tunelu. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz         

 

Przewodniczący Komisji 

 Radny Stanisław Breza 


