
P r o t o k ó ł  Nr 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rolnictwa 

w dniu 4 maja 2015 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wszyscy radni tj. 100% składu 

komisji. W posiedzeniu komisji uczestniczył p. S. Hudzik – Prezes KGK sp. z o.o. 

Pan R. Kupke – przewodniczący rady jako prowadzący wspólne posiedzenie komisji przywitał 

obecnych. Jednocześnie wnosi o wykreślenie z porządku obrad omówienie sprawozdania z 

działalności spółki z uwagi na brak materiałów.  

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – na pytanie, czy dostaniemy jakiekolwiek materiały, otrzymała 

odpowiedź, że nie. Czy sprawozdanie finansowe naszej spółki stanowi tajemnicę. 

Pan S. Hudzik – Prezes spółki – z uwagi na wykreślenie z porządku spraw dotyczących spółki, 

może iść do domu. Miał wątpliwości, czy może radnym dać materiały. Dzwonił do 

przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki, który potwierdził, że sprawozdanie nie może 

udostępnić przed przyjęciem. Inna sprawa, że zawiadomienie o posiedzeniu komisji otrzymał 

w czwartek, zbyt późno. 

Burmistrz – Prezes spółki może odpowiadać na pytania lecz radni w dniu dzisiejszym nie mają 

możliwości, aby zapoznać się z materiałami. 

Pani A. Mróz – w gazetce Colonnowska część danych została przedstawiona, resztę można 

dopowiedzieć. 

Pan M. Czupała – radni już kiedyś omawiali rachunek zysków i strat jak również bilans spółki. 

Uważa, że jeżeli dajemy dotacje spółce, to również mamy prawo otrzymać niezbędne materiały. 

Pan S. Hudzik – jako prezes odpowiada przed Radą Nadzorczą. Prosi, aby sprawy omawiać 

dopiero w miesiącu czerwcu, dać czas na przygotowanie materiałów. 

Pan R. Kupke – podziękował  prezesowi za obecność i prosi o przesłanie odpowiednich 

materiałów. Proponuje kolejny punkt obrad tj. omówienie sprawozdania z działalności 

finansowej gminy za rok 2014. 

Pani A. Rathmann – omówiła część sprawozdania dotyczącą wykonania dochodów, które 

zrealizowano na poziomie 93%, w tym zadania inwestycyjne ogółem 84,4%. 

Pan M. Czupała – dlaczego w pozycji transport i łączność wykonano jedynie 18% na plan 

35.000 zł. 

Pani A. Rathmann są to środki pochodzące z dotacji powiatu. Jeżeli zadanie nie zostało 

wykonane,  środki należało oddać. 

Pan M. Czupała – skąd tak niski plan wykonania dochodu od podatku od nieruchomości. 

Pani A. Rathmann – plan dochodu tworzony jest w oparciu o wykonanie planu w roku 

poprzednim. W trakcie roku 2014 pewna firma wykazała straty, dlatego plan dochodu należało 

skorygować. 

Pan M. Czupała – w pozycji 750  wpływy z różnych opłat nie wpłynęło 34.000 zł? 



Pani A. Rathmann – środki te w wysokości 34.000 zł wpłynęły dopiero w m-cu styczniu. 

Pani K. Bajsarowicz – Spałek – co z środkami na ochronę środowiska? 

Pan M. Czupala – co to za kwota od czynszów mieszkaniowych? 

Burmistrz – jest to związane z przejęciem mienia PKP, gdzie lokatorzy nie płacili czynszu 

(maja zaległości). Przejmując budynki przejęliśmy je wraz z lokatorami i ich zobowiązania. 

Można kolejne posiedzenie komisji poświęcić sprawom mieszkaniowym. Czynsze niektórych 

lokatorów nigdy prawdopodobnie nie wpłyną do urzędu lecz trzeba podejmować działania 

egzekucji należności. 

Pani A. Rathmann – omówiła kolejno sprawozdanie z realizacji wydatków w 2014 r. 

Pan M. Czupała – rozumie, że powiat nie wykorzystał 50.000 zł na wykonanie zadania. 

Pani K. Bajsarowicz-Spałek – jeżeli chodzi o ubezpieczenie wiat przystankowych, to warto 

wiedzieć kiedy można coś skorzystać np. w przypadku zniszczeń. 

Burmistrz – jeżeli są zniszczenia to zawsze można coś zyskać. Ubezpieczyciel również bierze  

pod uwagę ryzyko ubezpieczenia. Jeżeli ryzyko będzie duże, to również składki będą duże. 

Pan R. Kupke – jakie zakupiono grunty? 

Burmistrz – zakupiono grunty pod drogę łączącą ul. Haraszowskie i Pluderską oraz pod remizę 

w Fosowskiem. 

Pan M. Czupała – co to za dopłata do spółki? 

Burmistrz – dopłata 200.000 zł dotyczyła inwestycji, której wykonanie wzrosło z 2,5 mln. zł 

do 3,8 mln. zł. Dofinansowanie inwestycji wynosi 90% (chodzi o budowę wodociągu). 

Pan M. Czupała – skąd tak wysoki koszt serwisu programów komputerowych? 

Burmistrz – przy zakupie programów również płacimy za aktualizację programów. Chodzi o 

różne programy w tym księgowe i nie tylko dla urzędu lecz również podległych jednostek 

organizacyjnych. Jeżeli chodzi o zlecanie do opracowania wniosków, to zlecamy firmie 

zewnętrznej tylko opracowanie wniosków POKL. 

Pani H. Krasucka – co to są za dodatki mieszkaniowe? 

Burmistrz – o dodatki mieszkaniowe mogą się zwrócić osoby, które maja niskie dochody, lecz 

nie mogą mieć żadnych zadłużeń. 

Pan J. Klysek – jak wygląda koszenie stanic kajakowych? 

Burmistrz – poprzednio stanice kosiła nasza spółka. W tym roku ogłoszono przetarg, na który 

zgłosiło się trzech chętnych wykonawców. Mamy oddzielne koszenie terenów zielonych, jak 

również oddzielne koszenie terenów inwestycyjnych. Okres radosnego wydatkowania się 

skończył. Kiedyś można było zdobyć 85% dofinansowanie, dlatego można było realizować 

zadania. W tej chwili w nowej perspektywie dofinansowań, wysokość dofinansowania wynosi 

zaledwie 65%. 



Pan R. Kupke – czy są jeszcze pytania do przedstawionego sprawozdania? Z uwagi na brak 

pytań, proponuje przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2014 r. – przyjęto 

jednogłośnie.  

Na tym posiedzenie zakończono. 
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