
 Protokół Nr 05/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 17 maja 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście
(wg załączonej  listy   obecności).
Przewodniczący Komisji  radny Jan Pala powitał wszystkich zebranych i stwierdził, 
że  w  posiedzeniu  Komisji  bierze  udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum. 
Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu w poprzedniego posiedzenia.
3. Dalsze  rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  i  Miasta 

Czerwionka-Leszczyny  za  2010  rok  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia 
Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz  sprawozdania  finansowego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2010 r.

4. Sprawy bieżące. 

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 2
Protokół  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  04/2011  został  przyjęty  bez  uwag 
„jednogłośnie”- głosowało 5 radnych.

Ad. 3
W  związku  ze  zgłoszeniem  przez  członków  Komisji  na  poprzednim  posiedzeniu 
pytań dotyczących informacji o stanie mienia, w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik 
Wydz. Mienia i Geodezji, w celu udzielenia wyjaśnień.
Radna Jolanta Szejka pytała o zakup gruntów w Bełku  przy ul. Palowickiej.
Ilona Cyroń Naczelnik Wydz. MG wyjaśniła, że  chodzi w tym wypadku o darowiznę 
drogi, kolejne przypadki dotyczą wprowadzenia do ewidencji, są to ruchy w zakresie 
przeksięgowania.
Przewodniczący Komisji pytał o zbycie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Ilona Cyroń poinformowała, że  we wskazywanym zakresie chodzi o przekształcenie 
prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności,  jest  to  roszczenie  z  mocy 
ustawy.  Wyszacowana  wartość  działki  podlega  bonifikacie  w  zależności  od 
dochodów na członka rodziny.
Zbigniew Wojtyło  Skarbnik  G i  M zwrócił  uwagę,  że  w informacji  wpisana jest 
wartość historyczna  która jest inna od wartości rynkowej. 
Ilona Cyroń  udzieliła szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M omówił sytuację finansową gminy.
Członkowie Komisji nie zgłaszali więcej pytań i uwag.
Przewodniczący Komisji - w związku z rozpatrzeniem przez Komisję:
-   sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i  miasta wraz z  uchwałą 
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o  przedłożonym  przez  Burmistrza  G  i  M sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za 
2010 r. wraz z informacją o stanie mienia,
-  informacji o stanie mienia gminy i miasta, 
-  sprawozdania finansowego gminy i miasta, 
przedstawił  projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z tytułu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2010 r. wraz z opinią w sprawie 
wykonania budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny za 2010 r.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały i opinii, do ich treści uwag nie 
zgłoszono.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały w sprawie 
wniosku  o udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  z  tytułu  wykonania  budżetu  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  za 
2010 rok. 

Uchwała  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  została  przyjęta  „jednogłośnie” 
5 głosami „za” (zał. do protokołu).

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w  Czerwionce  -  Leszczynach  w  sprawie wykonania  budżetu  gminy  i  miasta 
Czerwionka - Leszczyny za 2010 rok.

Opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej zastała  przyjęta  bez  uwag 
„jednogłośnie” 5 głosami „za” (zał. do protokołu).

Burmistrz Gminy i Miasta podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za pozytywna 
opinię oraz za przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium. 

Ad. 4
Burmistrz G i M omówił temat dot.  projektów uchwał w sprawie sprzedaży działek 
w sołectwie Przegędza, kierowanych na najbliższą sesję Rady oraz wykorzystania 
obiektów gminnych w tym sołectwie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

    Przewodniczący Komisji
                   radny Jan Pala
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