
Protokół  Nr 11/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 14 grudnia 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.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.3
Zbigniew Wojtyło Skarbnik GiM krótko omówił projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 
2011,

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

3) uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych,

Radny Stanisław Breza dodał, że jeszcze dwa miesiące temu deficyt gminy wynosił 
ok. 7 mln zł, w obecnej chwili jest o wiele mniejszy.

Skarbnik  G  i  M poinformował,  że  z  deficytem  gminy  zaczynamy  sobie  radzić.  
W  obecnej  sytuacji  największym  problemem  dla  gminy  jest  zadłużenie.  
W następnych latach trzeba pracować nad budżetem gminy w taki sposób, aby speł-
nić wymogi roku 2014. W pewnych kwestiach nie możemy zmniejszać wydatków, po-
nieważ jest parę inwestycji, które należy wykonać. 

Następnie Komisja przeszła do omawiania projektów uchwał w sprawie:
4) Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
6) zmiany  Uchwały  Budżetowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  na  rok 

2012,
7) zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-

Leszczyny,

Skarbnik G i M poinformował, że na sesji będą uchwalane aż 4 uchwały związane 
z budżetem na rok 2012.  Jest  to wynikiem szybkiego tempa prac nad projektem 
budżetu  na  2012  rok,  gdyż  trzeba  go  uchwalić  do  końca  2011  roku,  a  ostatnie 
wnioski wpłynęły 5 grudnia 2011 roku. Pan Zbigniew Wojtyło omówił  w/w projekty 
uchwał. 

Radny Stanisław Breza poinformował, że wpływy z ochrony środowiska są mniejsze 
w roku 2012. Radny poprosił o informacje, co w związku z wydatkami. 
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Skarbnik G i M wyjaśnił, że środki z dochodów związanych z ochroną środowiska 
muszą być wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. 
 
Radny Henryk Dyrbuś  poprosił o wsparcie w związku z brakiem ośrodka kultury  
w Sołectwie Przegędza. Sołectwo nie posiada miejsca na organizowanie, np. doży-
nek. Zapytał jak wygląda ujęte w budżecie zadanie poprawy bezpieczeństwa pasaże-
rów MZK. Radny uważa, że kwestia bezpieczeństwa leży w interesie przewoźnika. 

Burmistrz G i M Wiesław Janiszewski  poinformował, że MZK to najtańszy prze-
woźnik w obrębie naszej gminy. MZK występuje o dotacje 10 mln na tablice informa-
cyjne. W tym wypadku musi wystąpić procentowy udział gmin należących do związ-
ku. Gmina Czerwionka-Leszczyny jest czwartą, co do wielkości gminą, która wpłaca 
dotację. Jeżeli zadanie zostanie zrealizowane, to na tablicach ogłoszeniowych będą 
się  znajdować  m.  in.  informacje  o  godzinach  przyjazdów  
i odjazdów, mapa gminy, reklamy itp. W związku z tym, że inne gminy należące do 
związku zobowiązały się ponieść finansowe zobowiązania, Burmistrz poprosił Radę 
Miejską, aby poprzeć to zobowiązanie. 
Burmistrz  poinformował,  że  nie  widzi  nierównego  traktowania  podmiotów  gminy. 
Uważa,  że  sołectwo  Przegędza  należy  do  najlepiej  skonfigurowanych  sołectw  
w gminie ze względu na położenie, ale i ze względu na inwestycje, jakie w tej miej-
scowości zostały zrealizowane, tj. sala gimnastyczna. Wspomniał, że Przegędza jest 
jedynym sołectwem, gdzie OSP nie jest miejscem kulturotwórczym. We wszystkich 
pozostałych sołectwach budynki OSP służą, np. organizowaniu spotkań Kół Gospo-
dyń Wiejskich, festynów, dożynek, itp. Burmistrz zaznaczył, że wiele zależy od społe-
czeństwa  sołectwa.  Niedawno  poruszono  ten  temat.  Wie,  że  należy  
w Przegędzy zorganizować miejsce kulturowe, ale obecnie należy wybrać czy zająć 
się remontem szkoły w ZS1, czy stworzyć miejsce kulturowe w sołectwie Przegędza. 
Burmistrz uważa, że należy w przyszłości wykonać to zadanie, ale najpierw należy 
poszukać środków na tą inwestycję.

Radny  Jonderko  zapytał  czy  w  momencie  pozytywnej  opinii  Rady  Sołeckiej  
w związku ze sprzedażą działki na terenie sołectwa, czy będzie zapewnione, że pie-
niądze z jej sprzedaży będą przekazane na rozbudowę budynku OSP.

Burmistrz G i M poinformował, że takie decyzje podejmuje Rada Miejska.
Burmistrz dodatkowo wspomniał spotkanie w Książenicach w związku z komunika-
cją.

Radny Arkadiusz Adamczyk stwierdził, że każda inwestycja sportowo-kulturowa go 
cieszy, ale porównując Przegędzę do dzielnicy Leszczyny Osiedle, Przegędza miała 
lepszą bazę sportową do momentu wybudowania Orlika w Leszczynach. Radny oba-
wia się, że gdy powstanie świetlica w Przegędzy i tak nie będzie w niej ludzi. Trzeba 
działania, aby takie przedsięwzięcia miały sens.
Następnie radny odniósł się do tematu tablic informacyjnych. Zapytał czy, jeżeli inwe-
stycja ulokowania tablic informacyjnych z MZK na terenie naszej gminy zostanie zre-
alizowana, to czy w takim wypadku MZK będzie czerpało dochody ze sprzedaży po-
wierzchni reklamowych. Czy była już omawiana kwestia, np. świadczenia tańszych 
usług przez MZK na rzecz gminy.
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Burmistrz GiM oświadczył, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, co 
znajdzie się dokładnie na tablicach. Nie jest w stanie powiedzieć czy przełoży się to 
na ceny usług. 

Radny Bernard Strzoda odniósł się do wypowiedzi radnego Dyrbusia. Stwierdził, że 
aby realizować zadania w małych sołectwach potrzeba ludzi, którzy chcą pracować 
na rzecz środowiska społecznego. Jest to kwestia dotarcia do ludzi i ich przekonania, 
że, np. salę w OSP można wykorzystać w celu funkcjonowania środowiska społecz-
nego danego sołectwa. Stwierdził, że nie można mówić o niesprawiedliwości porów-
nując, np. Sołectwo Przegędza, gdzie jest sala gimnastyczna i Sołectwo Palowice, 
gdzie jej nie ma mimo wieloletnich starań. Nie można mieć pretensji, że niektóre śro-
dowiska potrafią się lepiej zorganizować. 

Radny Ryszard Jonderko oświadczył, że uważa zadanie Wiejskiego Ośrodka Kultu-
ry za mniej ważne od odwodnienia ulic Powstańców i Dworcowej.
Poinformował, że budynek przychodni lekarskiej będzie przeznaczony na sprzedaż 
i w tym momencie Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich nie będą miały gdzie or-
ganizować swoich zebrań. Radni proszą tylko o niewielkie wsparcie finansowe.

Radny Arkadiusz Adamczyk zwrócił się do Burmistrza, że z informacji Dyrektora 
MOSiR-u wynika, że nie ma środków finansowych na opłacenie osób, które pełniłyby 
funkcje gospodarzy na terenie nowych obiektów, tj.  boiska w Dębieńsku i  Orlika  
w Leszczynach. Radny poprosił o informację czy w ramach przesunięć pomiędzy jed-
nostkami organizacyjnymi gminy można by zatrudnić osoby, które pełniłyby w/w funk-
cję.

Burmistrz GiM oświadczył, że w budżecie na rok 2012 znajdą się środki na zatrud-
nienie gospodarzy nowych obiektów. Obiekt Orlika z przepisów prawa, zaś obiekt w 
Dębieńsku  musi  posiadać  taka  osobę,  która  będzie  czuwała  nad  porządkiem na 
obiekcie i czuwała nad harmonogramem funkcjonowania obiektu. Burmistrz uważa, 
że decyzja będzie podjęta dopiero po otwarciu obiektów. Oświadczył, że nie ma moż-
liwości świadczenia usług społecznie.
.
Radny Arkadiusz Adamczyk  zapytał czy płot, który został zburzony przy budowie 
Orlika, będzie odbudowany, gdyż radny uważa, że w tej sytuacji jego odbudowa jest 
zbędna.

Burmistrz GiM  wyjaśnił,  że wydał  polecenie Dyrektorowi  SP3, aby przeprowadził 
rozmowy z  właścicielami  sklepów,  aby dostosowali  tylne  elewacje  sklepów,  które 
będą pełniły funkcje części ogrodzenia.

Następnie  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekty uchwał  budżetowych,  
8 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”. Głosowało 9 radnych.

Ad. 4
Radny Szwed zapytał Burmistrza czy w najbliższym czasie w Leszczynach będzie 
możliwe wyremontowanie chodników, ponieważ 85% nie nadaje się do użytku.

Burmistrz GiM przypomniał, że w latach 2006-2008 przeprowadzono termomoderni-
zację 89 budynków w Leszczynach, co kosztowało ok. 35 mln zł. Nie wykonano in-
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nych inwestycji. Dzisiaj na osiedlach w Leszczynach są setki samochodów, więc wy-
budowanie chodnika, gdzie nie ma parkingu mija się z celem. Najpierw trzeba zrobić 
kompleksowy projekt parkingów zgodnie z wymogami prawa. 
Trzeba przyjąć zasadę wykonywania priorytetów.

Radny Adamczyk stwierdził, że nie można przez cały czas powtarzać mieszkańcom, 
że została wykonana termomodernizacja za kwotę 35 mln zł. wartość majątku dzięki 
temu zadaniu wzrosła.

Burmistrz GiM poinformował, że wzrosła wartość nabywcza lokali, ale nie wartość 
majątku gminy.

Radny Adamczyk powiedział, że ma nadzieję, że do połowy przyszłego roku uda się 
wykonać projekt kompleksowego remontu ciągów komunikacyjnych w Leszczynach.

Burmistrz GiM stwierdził, że naprawa drogi nie zwiększy bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Nie można centralizować przedsięwzięć w gminie. W poprzedniej kadencji wy-
dano pieniądze głównie na drogi i chodniki. Wykonano ulicę Powstańców w Leszczy-
nach. Przygotowuje się plan przebudowy komunikacji w Leszczynach. Burmistrz ma 
nadzieję, że kwestia ciągów komunikacyjnych będzie rozwiązana.  

Radny Szwed poinformował, że Wspólnoty Mieszkaniowe w Leszczynach są chętne 
współfinansować w/w przedsięwzięcia.

Radny  Stanisław  Breza  poruszył  temat  dróg  wojewódzkich.  Poinformował,  że  
w gminie są 4 sołectwa, przez które przebiegają drogi wojewódzkie. Przez Stanowice 
przebiegają 2 drogi wojewódzkie. Stwierdził, że wspomniane drogi są bardzo obcią-
żone. Chodnik od ronda w kierunku Czerwionki jest w fatalnym stanie. Poruszają się 
nim m.in. dzieci w drodze do szkoły. Radny zapytał czy władze gminy są w stanie w 
tej sprawie pomóc. Radny pisał pisma, na które nie ma reakcji. Wspomniał również, 
że Stanowice to sołectwo, gdzie są dwa ronda, na których nie ma nawet oznaczenia 
ulic. Sołtys chciał wydać na oznaczenie ulic pieniądze z kasy sołectwa, ale został po-
informowany, że nie może.

Burmistrz GiM poinformował, że na przestrzeni 5 lat w gminie wyremontowanie kil-
kanaście kilometrów dróg. Z planów wojewódzkich wynika, że będzie realizowany re-
mont ulicy Wyzwolenia w Stanowicach i ulica Główna w Bełku. Burmistrz stwierdził, 
że najgorsza sytuacja drogowa to odcinek od Zawady do połowy Bełku. Są głosy, że 
będzie  zrobiony  również  odcinek  pomiędzy  dwoma  rondami  w  Stanowicach.  
W Szczejkowicach przy ulicy Gliwickiej należy zrobić chodnik. Należy wykonać rów-
nież remont dróg powiatowych ulicy Zabrzańskiej i Jesionka oraz ulicy Palowickiej. 
Trzeba wykorzystać fakt dojazdu do autostrady. 

Radny Profaska poinformował, że gmina kieruje środki na naprawę dróg wojewódz-
kich. 

Następnie Komisja przeprowadziła dyskusję na temat finansowania Klubów Sporto-
wych w gminie Czerwionka-Leszczyny.
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Burmistrz GiM stwierdził,  że ze względu na specyfikę nie można skoncentrować 
funduszy w jednym miejscu. Inwestycje w gminie są realizowane. Jeżeli pojawią się 
środki zewnętrzne na realizację zadań w gminie, to trzeba o nie walczyć.

Ad.2
Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2011 r. został przyjęty 
bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 10 radnych.
Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2011 r. został przyjęty 
„jednogłośnie”- głosowało 10 radnych.

.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Bożena Zawalska

    Przewodniczący Komisji

   Radny Edward Kucharczyk
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