Protokół Nr XVII/11
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w dniu 29 grudnia 2011 r.,
która odbyła się w sali Rady Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek Profaska dokonał otwarcia XVII
sesji
VI kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. Następnie powitał
wszystkich Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic,
Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Pełnomocnika Burmistrza, pracowników Urzędu
(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze
udział wymagana liczba radnych stanowiąca quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ustawowy skład Rady liczy 21 radnych. W sesji brało udział 17 radnych.
Przewodniczący Rady poprosił, na wniosek Burmistrza G i M,
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego.
Powyższy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad „jednogłośnie” –
głosowało 15 radnych.
Ad. 2
Podjęcie uchwał w sprawie:
Skarbnik GiM Zbigniew Wojtyło omówił projekty uchwał nr 1, 2, 3 i 4.
Radny Stanisław Breza zwrócił się do Skarbnika GiM z zapytaniem, jak ocenia
sytuację finansową gminy na koniec roku 2011. Czy dane w materiałach, jakie
otrzymali radni się zmienią i w jakim stopniu.
Skarbnik GiM poinformował, że jeżeli chodzi o zakończenie roku 2011, to wydatki
inwestycyjne będą się pokrywały z tym, co zaplanowano. Jeżeli chodzi o wydatki
bieżące i dochody bieżące, nie jest w stanie dokładnie stwierdzić. Uważa, że wydatki
bieżące będą w zakresie ok.97-98%, zaś dochody bieżące będą w zakresie ok.
101%, więc rok zakończy się niewielkim deficytem, bądź niewielką nadwyżką.
Radny Stanisław Breza stwierdził, że rok temu, budżet na rok 2011 uchwalono
szybko i najważniejsze jest, aby go realizować, co należy do władzy wykonawczej.
Po roku radny stwierdził, że należy pogratulować Burmistrzowi GiM oraz Skarbnikowi
GiM, gdyż planowany deficyt w kwocie 1 mln 52 tyś zł został praktycznie
zrealizowany. Jeszcze w sierpniu i wrześniu 2011 roku deficyt dochodził do ok. 7,5
mln zł. Należy powiedzieć, że budżet na rok 2011 został bardzo dobrze
zaplanowany. Radny podkreślił, że ogromnym plusem jest wystąpienie nadwyżki
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pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka ta, to ok. 2 mln
700 tyś zł.
Następnie radny Breza przeszedł do omawiania budżetu na rok 2012. Stwierdził, że
na koniec roku 2011 mamy już 3 wersję budżetu na rok 2012. Założenia nowego
budżetu według radnego były szczytne, ale planowany deficyt na ten czas wynosi
ponad 3 mln zł. Radny stwierdził, że nie wie czy uda się dotrzymać dyscypliny
zaplanowanego budżetu. Zaplanowana nadwyżka w roku 2012 to ponad 5 mln zł.
Według radnego Brezy będzie sukcesem, jeżeli uda się to zrealizować. Według
radnego gminę dołuje nadal zadłużenie w wysokości 38 mln zł i obsługa tego długu,
więc należy oszczędzać i ciąć wydatki.
Skarbnik GiM wyjaśnił skąd biorą się zmiany do budżetu na rok 2012. Obecnie są to
już kolejne zmiany. Poprzednie zmiany wynikały ze zmian w okresie pomiędzy
złożeniem przez Burmistrza GiM projektu budżetu a dniem sesji budżetowej.
Skarbnik wyjaśnił, że były to zmiany wynikające z wniosków z Komisji RM, które
zostały zaakceptowane przez Burmistrza GiM. Kolejne zmiany to zmiany, jakie
wynikły w okresie między sesyjnym. Deficyt się powiększa, co wynika z tego, że
wydatki ze środków zewnętrznych są zawsze wyższe niż dochody. Skarbnik wyjaśnił,
że należy obniżyć wydatki bieżące, aby móc sfinansować zaplanowane wydatki
inwestycyjne.
Burmistrz GiM poinformował, że podjęto decyzję o rezygnacji z obligacji w kwocie
4 mln zł., natomiast dla płynności finansowej budżetu wyemitowano obligacje
w kwocie 6 mln zł z poprzedniej uchwały. Prosi, aby zauważyć, że od roku 20062007 praktycznie nie zadłuża się gminy, przy dużej dynamice inwestycyjnej.
W budżecie na rok 2012 zaplanowano inwestycje w kwocie 26 mln zł, czyli ¼
budżetu gminy. Burmistrz przyznał, że inwestycje często generują koszty, ale w jego
opinii z punktu widzenia społecznego, wszystkie podjęte inwestycje w gminie są
konieczne.
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na 2011 rok, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/179/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta na
2011 rok, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/180/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
17 radnych.
3) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, uwag nie zgłoszono
Uchwała Nr XVII/181/11 w sprawie, zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na rok 2012, została przyjęta 15 głosami „za”
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 17 radnych.
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4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/182/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została
i 2 „wstrzymującymi” – głosowało 17 radnych.

przyjęta

15

głosami

„za”

5) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr XVII/183/11 w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało
17 radnych.
6) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu, uwag nie zgłoszono.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta pani Krystyna Jasiczek wyjaśniła,
że kwota dotacji jest zaplanowana w budżecie na 2012 rok. Są to środki
z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XVII/184/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Rybnickiemu, została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.
7) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
uwag nie zgłoszono.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta pani Krystyna Jasiczek wyjaśniła,
że pomoc finansowa dotyczy dotacji celowej w kwocie 40 tyś zł na pokrycie kosztów
działalności Izby Wytrzeźwień w Zabrzu, prowadzonej przez Miasto Zabrze.
Uchwała Nr XVII/185/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
została przyjęta „jednogłośnie” – głosowało 17 radnych.
8) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, uwag nie zgłoszono.
Pani Danuta Banach Inspektor Wydziału Edukacji wyjaśniła, że w związku z tym, że
1 dziecko z gminy przynależy do Kościoła Zielonoświątkowego i jest w wieku
przedszkolnym,
konieczne
jest
zawarcie
stosownego
porozumienia
z Miastem Katowice dotyczącego pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego. Koszt nauczania to kwota 768,00
zł na rok.
Uchwała Nr XVII/186/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Miastem Katowice dotyczącym pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
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z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, została przyjęta „jednogłośnie”
– głosowało 17 radnych.
Ad.3 i 4
Burmistrz GiM przedstawił protokół z posiedzenia Kapituły wyróżnienia Karolinka
z dnia 20 grudnia 2011 roku.
Komisja w składzie: Przewodniczący Kapituły – pan Wiesław Janiszewski Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, członkowie Kapituły: pan Andrzej Raudner
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pan Marek Profaska
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Bernard Strzoda V-ce Przewodniczący Rady
Miejskiej, pan Józef Zaskórski Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Rozpatrywano 38 wniosków. 28 wniosków, które wpłynęły w latach 2003-2010 oraz
10 wniosków, które wpłynęły w roku 2011. W wyniku głosowania zadecydowano, że
statuetkę Karolinki w roku 2011 otrzymają: pani Maria Grzegorzyca, Ochotnicza
Straż Pożarna Szczejkowice, Ochotnicza Straż Pożarna Przegędza, Zespół
Śpiewaczy Karolinki oraz Formacja Taneczna ZYGZAK.
Ad.5
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział i „zamknął” posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Bożena Zawalska

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr inż. Marek Profaska
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