
Protokół Nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny wiceprzewodniczący Komisji  –  Stanisław Breza,  który na 
wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 3
Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej dot. tematycznie Komisji.
Zbigniew Wojtyło Skarbnik Gminy i Miasta omówił  projekty uchwał  w sprawie:

1) zmian  w  uchwale  budżetowej  gminy  i  miasta  Czerwionka-Leszczyny  na 
2011 rok,

2) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny,

3) zmiany uchwały nr XLII/510/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia  27 listopada 2009r.  dotyczącej  inkasa podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego,

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego 
pokrycia  kwoty dotacji  udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  uczęszczające  do  Niepublicznego  Przedszkola 
Językowego „Bim Bom”  w Rybniku,

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  powyższe  projekty  uchwał,  
10 głosami „za”.

Ad. 4
Wiceprzewodniczący Komisji  w związku z otrzymaniem przez radnych informacji 
z  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2011  r.,  prosił  o  informację  jak 
przedstawiają się finanse gminy po 6 miesiącach.
Skarbnik  G  i  M  poinformował,  że  aktualna  sytuacja  jest  pozytywna,  wystąpiła 
nadwyżka operacyjna  w wysokości ponad 4 mln. zł. Negatywna sytuacja natomiast 
występuje w przypadku oświaty gdzie finansowanie przekroczyło 60% zaplanowanej 
kwoty. 
Wiceprzewodniczący pytał  czy  przeprowadzono  symulację  kosztów  związanych 
z oświatą, ile może zabraknąć ?
Skarbnik G i M poinformował, że takie wyliczenia będą możliwe najwcześniej we 
wrześniu.  



Radny  Grzegorz  Płonka pytał  za  ile  gmina  sprzedała  teren  pod  market  Inter 
Marche.
Skarbnik G i M poinformował, że sprzedaż miała miejsce w ubiegłym roku i musi to 
sprawdzić.
Radny Grzegorz Płonka poruszył kwestie remontu fragmentu chodnika przy ul. Ks. 
Pojdy, w szczególności możliwości sfinansowania przy okazji budowy marketu.
Wiesław Janiszewski Burmistrz G i M stwierdził, że gmina to jest jeden obszar 
administracyjny ale w przypadku dróg jest kilku administratorów, w tym przypadku 
jest to powiat. Rozmowy o możliwości sfinansowania przy okazji inwestycji pewnych 
dodatkowych robót, to jest etap uzgodnień z administratorem drogi. 
Radny Grzegorz Płonka pytał czy na obecnym etapie jest jeszcze szansa na takie 
uzgodnienia.
Burmistrz G i M stwierdził, że będą prowadzone w tym temacie rozmowy .

Ad. 2
Protokół  Nr 5/2011 z posiedzenia Komisji  13 czerwca 2011 r.  został  przyjęty bez 
uwag, 9 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

Wiceprzewodniczący Komisji

      Radny Stanisław Breza
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