
Protokół Nr 7/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 28 września 2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej listy obecności.
Obrady prowadził radny Przewodniczący Komisji  –  Edward Kucharczyk, 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. Omówienie  informacji  z  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  i  Miasta 

Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2011 r.
5. 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) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na 
2011 rok,

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

3) emisji obligacji komunalnych.
Pan Radny Stanisław Breza, w nawiązaniu do projektu uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych, stwierdził, że kredyt czy obligacje wiele kosztują. Stwierdził, 
że nie podniesie ręki za zadłużeniem gminy. Skierował pytanie do Burmistrza GiM 
czy oprócz reorganizacji szkół, jest inny pomysł na zrównoważenie budżetu?

Burmistrz  GiM poinformował,  iż  problemem  jest  1200  etatów,  co  stanowi  30% 
budżetu gminy. Ze względu na specyfikę oświaty nie można ciąć etatów. 
Jeżeli  chcemy  zaoszczędzić  w  szkołach,  konieczna  jest  reorganizacja  szkół. 
Obliczenia wykazują,  że w oświacie brakuje ok. 4 ml złotych. Emisja obligacji  ma 
pokryć  wydatki  związane  z  oświatą,  są  to  głównie  wynagrodzenia  nauczycieli. 
Burmistrz prosi o uzmysłowienie sobie problemu, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, 
że dochody gminy nie będą równoważyć wydatków. 

Skarbnik  GiM  Zbigniew  Wojtyło  poinformował,  że  przy  aktualnej  strukturze 
dochodów nie ma szans na utrzymanie takiej struktury organizacyjnej. Przypomina, 
iż zatrudnienie w gminie zmalało znacznie w ciągu ostatnich 2 lat.  Zwalniano lub 
cięto etaty m. in. w Urzędzie GiM, w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zarządzie Dróg 
i Służb Komunalnych.

Burmistrz GiM poinformował, iż 80% kosztów związanych z wydatkami bieżącymi, 
to są koszty osobowe. 



Radny  Arkadiusz  Adamczyk  powiedział,  że  radni  powinni  wziąć  na  siebie 
polityczną  odpowiedzialność  i  zdecydować  się  na  radykalne  rozwiązania.  Warto 
zorganizować spotkanie członków wszystkich komisji branżowych i klubów radnych.

Burmistrz GiM powiedział, iż dzisiaj jest potrzeba twardych decyzji, takich, aby bez 
konsekwencji prawnych móc zwolnić pewną grupę nauczycieli.

Radny  Bernard  Strzoda przypomniał  o  reorganizacji  szkół  w  sołectwach. 
Polikwidowano  przedszkola.  Były  również  redukcje  etatów.  Stwierdził,  iż  dzisiaj 
w sołectwach szkoły funkcjonują prawidłowo. 

Sekretarz GiM Pan Józef Zaskórski wyraził swoje oburzenie w związku z sesjami, 
które  odbyły  się  wiosna  br.,  kiedy  to  odrzucono  propozycję  reorganizacji  szkół 
w gminie, ponieważ wiedział jakie złe skutki to ze sobą niesie.

Burmistrz GiM zwrócił się do Komisji o podjęcie decyzji i pozytywne zaopiniowanie 
projektów uchwał.

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

Sekretarz GiM Pan Józef Zaskórski poruszył sprawę sytuacji Urzędu GiM, gdzie od 
ok. 3 lat nie było podwyżek. Poinformował, iż płace podwyższa się tylko w sytuacji, 
kiedy są one niższe od najniższej krajowej.

Radny  Arkadiusz  Adamczyk  wnosi  o  zwołanie  Komisji  Oświaty,  Kultury  i 
Sportu, w której będą brać udział wszyscy radni Rady Miejskiej w celu podjęcia 
działań mających na celu reorganizację szkół na terenie gminy.

Komisja „jednogłośnie”(głosowało 10 radnych) pozytywnie zaopiniowała w/w 
wniosek.

Radny Pan Stanisław Breza  przedstawił  zasady wyborów na ławników do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach i do Sądu Rejonowego w Rybniku.

Ad.4 
Na poprzedniej Komisji Radni zostali zapoznani z informacją z przebiegu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2011 r.
W związku z tym  Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło przedstawił  pozytywną opinię 
RIO  w  sprawie  sprawozdania  z  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2011 r.

Ad. 2
Protokół Nr  06/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 31 sierpnia 2011 r.  został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 10 radnych.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

    Przewodniczący Komisji

    Radny Edward Kucharczyk
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