Protokół nr 8/19
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 13 maja 2019 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 15:00 w sali nr 201 Urzędu Miasta. Listy
obecności członków oraz gości stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał Prezydent Miasta, radnych oraz
obecnych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych radnych
członków Komisji - 8.
Ad. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. Wobec braku uwag porządek
został przyjęty.
Ad. 3. Omówienie wykonania budżetu Miasta w roku 2018.
Przebieg dyskusji:
Przewodniczący Komisji Maciej Czempiel przedstawił temat posiedzenia, zapytał o zapis w druku 120
(Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2018) Rozdział 75814 „Różne rozliczenia
finansowe”. Skarbnik Miasta Ireneusz Dzięcioł wyjaśnił, że jest to pomyłka.
Radny Marcin Felderhoff zapytał o niskie wykonanie obsługi długu publicznego.
Skarbnik Ireneusz Dzięcioł wyjaśnił, że nie uruchomiono poręczeń z lat ubiegłych, a kwoty poręczeń
były zapisane w budżecie.
Naczelnik Adam Maruszczyk przedstawił kwestię wydatków na zdanie „Budowa kanalizacji
deszczowej ul. Podmiejska”, Naczelnik Stanisław Jarząbek omówił Rozdział 90002 „Gospodarka
odpadami”. Dofinansowanie gminy wyniosło 23,50%. W I kwartale br. system się bilansuje.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” temat przedstawił Skarbnik. Wykonanie planu - 83%.
Radny Piotr Papaja wypowiedział się na temat strategiczny sum zawartych w budżecie, przytoczył
najważniejsze kwoty pojawiające się w sprawozdaniu z wykonania budżetu, omówił kwestie
kształtowania się poszczególnych kwot na przestrzeni lat.
Maciej Czempiel przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu
Miasta.
Skarbnik wypowiedział się na temat sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu.
Wskazał na wyraźne różnice w charakterze tychże sprawozdań i niemożności ich porównania.
Radna Bożena Boczek przedstawiła swoją pozytywną opinię co wykonaniu budżetu w świetle opinii
RIO.
Radny Marcin Felderhoff wypowiedział się na temat programu 500+ oraz subwencji oświatowej. Do tej
wypowiedzi nawiązał Piotr Papaja, wskazał na wysokość subwencji oświatowej, porównał ją do
wpływów z podatku od nieruchomości.
Maciej Czempiel poprosił o dodatkową informację na temat remontu w Miejskim Domu Kultury.
Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa MDK Aleksandra Bem.
Maciej Czempiel zwrócił uwagę na 100% wykonanie planu w Rozdziale 92120 „Ochrona zabytków”.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz Tomczyk wyraził zadowolenie z otrzymanych
środków w 2018, szczególnie ucieszył go zakup samochodu dostawczego. W odpowiedzi na pytanie
przewodniczącej Natalii Ciupińskiej-Szoska zapowiedział otwarcie kąpieliska letniego w dniu 22
czerwca.
Maciej Czempiel poruszył kwestie Działu 600 „Transport i łączność”. Naczelnik Adam Maruszczyk
problemy z realizacją remontów dróg, ścieżkami rowerowymi.
Naczelnik Michał Sojka omówił kwestię dotacji dla szkół niepublicznych (Rozdział 80148).
Maciej Czempiel prosił o wyjaśnienie niskiego wykonania planów w Rozdziale 85149 „Programy
profilaktyki zdrowotnej”. Temat omówiła Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj oraz Natalia
Ciupińska-Szoska.
Radni nie mieli uwag do informacji na temat mienia komunalnego.
Radni nie mieli uwag do sprawozdań miejskich instytucji kultury.
Radni omówili budżet w wersji zadaniowiowej. Prezydent omówiła temat składek w GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Wioletta Bielawska omówiła
kwestie finansowe ZGM.

1

Piotr Papaja wrócił do tematu finansowania edukacji. Temat obszernie omówił Skarbnik przytaczając
kwoty zapisane w sprawozdaniach. Głos zabrali radni Marcin Felderhoff, Natalia Ciupińska-Szoska,
Maciej Czempiel, Piotr Papaja.

Ad. 4. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
Radny Czesław Wymysło zapytał o budowę ścieżek rowerowych w mieście, odpowiedzi
udzielił Naczelnik Adam Maruszczyk. Kończą się prace Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego przy ulicy Papieża Jan Pawła II w okolicach Kopca, ścieżki będą oddawane do
użytkowania odcinkami.
Radny Piotr Papaja zapytał o remont ulicy Radzionkowskiej. Naczelnik Adam Maruszczyk
zapowiedział podjęcie prac przy budowie kanalizacji i położenie nowego wodociągu, dopiero po tym
można będzie przystąpić do remontu nawierzchni. Nastąpić to powinno w roku 2020.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Natalia Ciupińska-Szoska zapytała o remont ulicy Żwirki, wymianę
sieci wodociągowej. Naczelnik potwierdził, że remont jest w planach. Remont ulicy nastąpi po
remoncie sali gimnastycznej przy MSP nr 1.
Radny Czesław Wymysło zapytał o kontynuację remontu ulicy Damrota. Drugi odcinek ulicy zostanie
wyremontowany po zakończeniu prac przez MPWiK.
Radny Czesław Wymysło zapytał o budynek przy ulicy Gen. Ziętka 60. Dyrektor ZGM Wioletta
Bielawska odpowiedziała, że mieszkańcy już się wprowadzają, Tauron już instaluje liczniki w
mieszkaniach.
Naczelnik Maruszczyk przedstawił trudne kwestie współpracy z Tauronem.
Radny Piotr Papaja zaprosił Naczelnika A. Maruszczyka do przeprowadzenia wizji w terenie w
Kozłowej Górze. Zwrócił uwagę na dziury w drogach w różnych częściach miasta.
Radna Helena Warczok ponowiła apel o remont ulicy Radzionkowskiej.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji
Budżetowo-Gospodarczej o godz. 16.20. Obecnych radnych członków Komisji - 9.

Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miasta Piekary Śląskie
Maciej Czempiel
Protokołował: Przemysław Wyczółkowski
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