
Protokół Nr 15/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 maja 2012 r.

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

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

Leszczyny za 2011 rok wraz z opinią RIO.
4. Omówienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
5. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

za 2011 r. 
6. Sprawy bieżące

Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Ad. 2
Protokół  Nr   14/2012  z  posiedzenia  Komisji  w  dniu  24  kwietnia  2012  r.   został 
przyjęty bez uwag „jednogłośnie”- głosowało 4 radnych.

Ad. 3
Zbigniew  Wojtyło  Skarbnik  G  i  M przedstawił  Uchwałę  nr  4100/V/17/2012 
z  4.04.2012r.  V  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Katowicach w sprawie opinii  o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2011  r.  wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego. V Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu.
Następnie omówił sprawozdanie z wykonania  budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za 2011 rok.

Ad. 4
Skarbnik  G i  M omówił  informację  o  stanie  mienia  Gminy i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny.

Ad. 5
Skarbnik  G  i  M omówił  sprawozdanie  finansowe  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny  za 2011 r. 

Wiesław  Janiszewski  Burmistrz  G  i  M stwierdził,  że  wykonanie  budżetu  jest 
optymistyczne.  Mimo nadwyżki  nie  można  zapominać,  że  jest  dług.  Okoliczności 
powodowały  tym,  że  gmina  w  latach  przeszłych  musiała  się  zadłużyć  i  teraz 
ponosimy  za  to  konsekwencje.  Najlepiej  byłoby  aby  wszystkie  środki  skierować 



na   dług,  obniżenie  deficytu  tym  bardziej,  że  od  2014  roku  obowiązywać  będą 
restrykcje związane z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dobrze, że możemy 
wydawać ale prosił  radnych aby zrozumieli,  że nie można jak najszybciej  wydać. 
Buduje się halę,  targowisko,  najwięcej  robi się w Czerwionce ale wszędzie jakieś 
zadanie  jest  robione  -  większe,  czy  mniejsze.  Pieniądze  są  wydawane  z  głową, 
co kontroluje  Skarbnik.   Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  na tym etapie   tegorocznego 
budżetu,  to  też  nie  jest  najgorzej.   W zakresie  sprzedaży  majątku,  działania  są 
prowadzone ostrożnie – jeżeli jest coś do sprzedania, to jest sprzedawane ale nie jak 
najszybciej. Czasami warto poczekać ze sprzedażą. 
Skarbnik G i M dodał, że w 2008 r. również był budżet nadwyżkowy  ale obecnie są 
o wiele trudniejsze warunki, inne jest patrzenie na wydatki bieżące.
Burmistrz G i M poruszył kwestie dot. racjonalizacji zatrudnienia. Zwrócił uwagę, że 
są  obszary  trudne  do  zracjonalizowania  np.  oświata.  Problemy  w  tym  zakresie 
wynikają  m.in.  z  decyzji  odgórnych   np.  przesunięcie  terminu  pójścia  6-latków 
do szkoły. 386 6-latków poszłoby do szkoły, co rozwiązałoby problemy z miejscami 
w przedszkolach. Funkcjonowanie oświaty  jest problemem społecznym. 

Ad. 6
Przewodniczący Komisji  poinformował  o  planowanej  kontroli  w Gimnazjum nr  6 
w  Czerwionce-Leszczynach.  Kontrola  odbędzie  się  17  maja  br.  w  skład  komisji 
kontrolującej  wejdą  –  Jan Pala  Przewodniczący Komisji  i  Antoni  Procek Członek 
Komisji. 
Ustalono  również,  że  na  kolejnym  posiedzeniu  22  maja  br.  tematem  wiodącym 
będzie dalsze omówienie:  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i  Miasta za 
2011 rok, sprawozdania finansowego za 2011 rok i informacji o stanie mienia oraz 
sformułowanie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta 
z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Alina Kuśka

   Przewodniczącego Komisji
            radny Jan Pala
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