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Protokół Nr 21/2020 

 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 9 grudnia 2020 r.  

   
Na zdalnym posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji, pozostali radni  oraz 

zaproszeni goście. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Stanisław 
Breza, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Sprawy bieżące 

 
Ad. 1  
Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie – głosowało 12 radnych. 
 
Ad. 2 
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. 
Jeżeli chodzi o zmiany w Uchwale Budżetowej to wyjaśnił, że związane są z końcem 
roku budżetowego.  
Dodał także, że zmieniła się dotacja dla zakładu jednostki budżetowej ZGM.  
Przewodniczący Komisji zapytał o zwiększenie dochodów z tytułu podatków od 
nieruchomości. Jest to kwota 650 tys. zł., czy w budżecie było to niedoszacowane?  
Skarbnik GiM powiedział, że w projekcie budżetu nigdy nie szacujemy tych 
dochodów w 100 %. A dane są obliczane na podstawie powierzchni gruntów                          
i budynków, które mamy w aktualnej bazie podatkowej na wrzesień danego roku.                       
A to się stale zmienia.  
Przewodniczący Komisji zapytał także o pozycje dot. MOK. Wie, że ten rok był  
bardzo niekorzystny dla kultury. Dziwi go kwota zmniejszenia dotacji. Skąd ona 
wynika.  
Skarbnik GiM powiedział, że wnioskowana kwota dotacji do zmniejszenia to 250 tys. 
zł, ale Rada Dzielnicy Czuchów prosiła o zwiększenie dotacji dla MOKu o 1696 zł, 
plus 10 tys. zł są to zadnia promocyjne. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że budżet dla MOK, który uchwaliliśmy                          
w grudniu ub. roku wynosił 3 mln. 420 tys. zł, natomiast budżet przewidziany                         
na przyszły rok to 3 mln. zł. Jest to związane z covidem i mniejszą aktywnością MOK. 
Radny Waldemar Mitura zapytał o wydatki na zakup kredensu do Zameczku                        
w Leszczynach, Czy kiedyś wróci tam biblioteka? 
Burmistrz GiM powiedział, że jest to pierwsze wyposażenie do zameczku. Jest to 
zakup mebla pod nazwą biblioteka. Dziś jest tam trwałość projektu na 5 lat. Ale 
trzeba ten obiekt przygotowywać tak, aby docelowo miał charakter budynku 
użyteczności publicznej, a z drugiej strony podkreślać jego zabytkowy charakter.   
Przewodniczący Komisji zapytał o przesunięcie środków odnośnie odbudowy 
budynku po pożarze przy ul. Wolności. Czy jest to już kwota po przetargu.  
Burmistrz GiM powiedział, że drugi przetarg na odbudowę tego budynku zakończył 
się sukcesem i do czerwca 2021 r. ten budynek będzie odrestaurowany.  Będzie on 
przygotowany na okoliczność podłączenia centralnego ogrzewania. Jest to docelowa 
kwota remontu. 
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Radny Bogdan Knopik zapytał czy kwota przeznaczona na odbudowę spalonych 
budynków 1,7 mln. zł jest kwotą ostateczną.  
Burmistrz GiM powiedział, że chciałby, żeby była to kwota ostateczna i myśli,                      
że zamknie się w niej cały remont. Wpływają jeszcze środki finansowe                                                
z ubezpieczenia tych budynków i są one dość znaczne.  
Radny Marek Szczech wspomniał o kwocie 3 mln. zł za udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Zapytał czy wiemy jak to jest rok do roku.  
Skarbnik GiM powiedział, że kwota, którą wprowadzamy do budżetu wynika                         
z dochodów, które wpłynęły już w tym roku. Część dochodów wpłynie w roku 
następnym. Szacujemy, że osiągniemy poziom 44 mln. 387 tys. zł. Aktualnie plan                   
w budżecie mamy na 42 mln. 193 tys. zł.   
Radny Marek Szczech zapytał czy w takim razie wpływają większe kwoty niż                        
w analogicznych miesiącach w  zeszłym roku.  
Skarbnik GiM powiedział, że tak. Po spadkach mamy większe wpływy.  
 
Projekt uchwały w sprawie WPF projekt został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 r. został 
zaopiniowany pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
Skarbnik GiM omówił także projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności                
z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 
Następnie Skarbnik GiM omówił autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Wersja ujednolicona będzie przedstawiona 
Radzie na sesji budżetowej.  
 
Przewodniczący RM po raz kolejny poruszył temat szybkiej linii kolejowej CPK. 
Powiedział, że duży niepokój wśród mieszkańców wywołuje przecięcie pojezierza 
palowickiego na pół. Dlatego ma prośbę, aby na sesji radni podjęli kolejny apel po to, 
aby bronić najcenniejszych terenów naszej gminy.   
 
Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaopiniowane pozytywnie 
przy 3 głosach wstrzymujących. 
Autopoprawki do Uchwały Budżetowej na 2021 rok zostały zaopiniowane pozytywnie 
przy 3 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 3 
Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 21 października został przyjęty                    
10 głosami ”za” i 2 głosami „wstrzymującymi”.   
Protokół Nr 20/2020 z dnia 24 listopada został przyjęty jednogłośnie, 12 głosami „za”. 
 
Ad 4. 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Artur 
Sola omówił trzy branżowe projekty uchwał w sprawie:  
1) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy,  
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu (Dębieńsko), 
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3) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu (Przegędza). 

Nie zostały one zaopiniowane na jego Komisji, a na komisji Budżetu i Finansów jest 
obecnych 11 z 13 członków Komisji Gospodarki Komunalnej, więc można to zrobić 
teraz.   
Radny Gabriel Breguła zapytał odnośnie ośrodka zdrowia w Przegędzy jaki podmiot 
kończy działalność, a jaki zaczyna. 
Przewodniczący Komisji Artur Sola powiedział, że działalność kończy Salus,                      
a zaczyna podmiot o takim samym charakterze. 
Członkowie Komisji omówione projekty uchwał zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. 
 
W sprawach bieżących dot. budżetu radni nie podjęli tematów. 
 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz       

 

Przewodniczący Komisji 

 Radny Stanisław Breza 


