
1 

 

Protokół nr 10 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów  

w dniu 17.09.2015 r. 
 

Posiedzenie prowadził Pan Michał Czarski Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Skarbu i Finansów. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni 

goście zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego. 

3. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego 

za I półrocze 2015 roku z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej. 

4. Sprawy różne. 
 

Ad. 1  

Przewodniczący – przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 

Komisja przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 
 

Ad. 2 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk 

V/238). 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wprowadzane jest jedno nowe 

przedsięwzięcie dotyczące modernizacji magazynu archiwum. Zadanie rozpoczyna się 

w tym roku, a będzie zakończone w przyszłym. Finansowane będzie ze środków 

własnych budżetu. Magazyny archiwum muszą spełniać określone wymagania. 

Następnie wykreśla się jedno przedsięwzięcie, które występuje podwójnie ponieważ 

jest w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych. Przedsięwzięcie to, 

to Studium rozwoju regionalnego obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim 

obszarze przygranicznym. Następnie jest część związana ze zmianami limitów 

wydatków (23 zmiany). Zmiany te dotyczą głównie przedsięwzięć finansowanych ze 

środków europejskich. Niektóre ze zmian rzutują na zmiany budżetu zawarte 

w kolejnym projekcie uchwały. Przykładowo zmniejszony zostaje limit wydatków 

na drogę pszczyńską (węzeł z autostradą w Mszanie). Środki na to zadanie miały 

pochodzić z kredytu i w zawiązku z tym nie ma potrzeby zaciągania kredytu. Zarząd 

proponuje zatem zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu. Jest też przesuniecie 

środków w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”. W tym roku nie 

wykorzystamy 1 mln 600 tys. zł, które też miały pochodzić z kredytu i możemy o tą 

wysokość nie zaciągać kredytu, co zmniejszy zadłużenie Województwa.  

Radny Piotr Czarnynoga – na str. 270 w uzasadnieniu do uchwały jest duża kwota, 

o której Pani Skarbnik nic nie powiedziała i która nie ma odniesienia w uchwale 

budżetowej. Chodzi o pozycję: „zwiększenie dochodów majątkowych na 2015 rok 

o kwotę per saldo 21 mln 555 tys. zł”.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zwiększenie per saldo jest też 

w uchwale budżetowej.  

Radny Piotr Czarnynoga – nie ma tam takiej kwoty.  
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest to zebrana kwota łącznie 

na poszczególnych zadaniach. Zwiększenia i zmniejszenie w roku 2015 wśród 23 

zadań powinno w sumie dać te 21 mln zł. W uchwale budżetowej w dochodach jest 

per saldo 17 mln zł, a reszta jest pewnie na pomniejszych zadaniach majątkowych.  

Przewodniczący – jest to dość duża kwota, biorąc też pod uwagę kwotę na rok 2016 

gdzie jest 7 mln zł.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zobowiązała się do zliczenia 

wszystkich wielkości przed sesją Sejmiku. Na pewno jest to efekt końcowy tych 

wszystkich 23 zmian, które opisano w uzasadnieniu wcześniej. Natomiast tu jest już 

zbiorczy wynik tych zmian.  

Przewodniczący – czy podobnie jest w przypadku kwoty dotyczącej zwiększenia 

wydatków majątkowych? 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, ale zrobi jeszcze raz 

wyliczenia przed sesją Sejmiku i przedstawi informacje.  

Radny Janusz Wita – w pkt 21 mamy zmniejszenie wydatków majątkowych  

o 4,5 mln zł na drogach wojewódzkich. Czy nie jesteśmy wstanie wydatkować tych 

środków na drogi wojewódzkie? Potrzeby, jak wiemy są bardzo duże.  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – środki te 

były prognozowane do zabezpieczenia w części z kredytu (2,9 mln zł) i w części ze 

środków własnych. Zmniejszenie wydatków skutkuje zmniejszeniem kredytu. 

Pozostały do wykorzystania środki własne. Kredyt był na wydatki majątkowe, a 

na wydatki majątkowe nie jesteśmy tych środków wstanie wydatkować w tym roku. 

Można byłoby ewentualnie rozważać wydatkować pozostałe środki na remonty.  

Mirosław Kraus Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich – nie jesteśmy 

wstanie we wrześniu uruchomić procedury ponieważ nie mamy gotowych projektów. 

Można ewentualnie wydatkować środki na zadania remontowe, ale nie na wydatki 

majątkowe.  

Radny Janusz Wita – wiemy, że samorządy współpracują z nami w drobnych 

projektach drogowych 

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – wedle 

naszego rozeznania gminy też są już w końcówce roku i nie uda się uruchomić zadania 

o charakterze inwestycyjnym. Zebraliśmy potrzeby na rok przyszły 

i zaprognozowaliśmy na to środki.  

Radny Adam Gawęda – zmniejszone są wydatki na DW 933. Droga ta jest 

planowana do modernizacji i przebudowy, przygotowywany jest stosowny projekt. 

Czy to zmniejszenie będzie miało wpływ na planowaną przebudowę? Budżet 

remontowy jest bardzo skromny, ale spróbujmy poszukać jakiś dodatkowych środków 

na DW 936 odcinek Kokoszyce-Zawada.  

Mirosław Kraus Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich – DW 933 

realizujemy z innych środków i na ten cel nam nie zabraknie. W dniu 23 września 

zostanie podpisana umowa na projektowanie DW 933 i na to zadanie w ramach RPO 

posiadamy środki. Natomiast oszczędność jest na drodze w Mszanie, którą nie 

prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

Ewa Mucha Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu – 

zmniejszenie dotyczy zadania, które było prowadzone przez Miasto Jastrzębie 

i dotyczyło budowy drogi głównej południowej w 90% na terenie miasta oraz 



3 

 

na niewielkich odcinkach w gminach Pawłowice i Mszana. Wydatki w tym roku były 

prognozowane na poziomie 5 mln 400 tys. zł. Była niepewność czy będziemy musieli 

zwracać do RPO dofinansowany VAT, który był kosztem kwalifikowanym, z uwagi 

na różne korzystne i niekorzystne rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów. Ostatecznie 

kwestia VAT została przesądzona na naszą korzyść i jest on kosztem kwalifikowanym. 

Nie ma zatem potrzeby wykorzystania tych 5 mln 400 tys. zł.  

Radny Jan Kawulok – na stronie 269 jest zmniejszenie w inwestycji Górnośląskiego 

Centrum Rehabilitacji „REPTY”. Zmniejszenie dotyczy 2015 roku oraz 2016 roku, a 

całość jest przesunięta na rok 2018. Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia temat ten był sygnalizowany. Ministerstwo Zdrowia wycofało się 

w tym roku. Czy można podać rzeczywiste przyczyny i co będzie jeśli w przyszłym 

roku Ministerstwo tez się wycofa? 

Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – rzeczywiście 

musimy przesunąć tą inwestycję. Jest to projekt rozbudowy „REPT”. Generalnie 

całość inwestycji wyniesie 42 mln zł. Połowę potrzebnych środków staramy się 

uzyskać jako dotację celową z budżetu państwa. Nie mamy jednak zgody na taką 

dotację. Dokumenty zostały złożone i czekamy na decyzję. Trzeba się też do tej 

inwestycji dobrze przygotować. Niestety ta rozbudowa musi mieć miejsce ponieważ 

bez niej „REPT” nie spełnią wymagań dostosowawczych do rozporządzenia. 

Infrastruktura jest tam już przestarzała i stąd projekt dobudowy jednego skrzydła 

(rozbudowa pawilonu rehabilitacji kardiologicznej). Jest kilkuletnia kolejka 

oczekiwania do „REPT”. Mamy zaplanowane w WPF kwoty na poszczególne lata, ale 

zabiegamy o dotację z budżetu państwa.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – w uchwale jest punkt 

związany ze Stadionem Śląskim dotyczący zwiększenia limitu w 2017 roku. 

Nie chodzi o wydłużenie budowy do 2017 roku, ale jest to spowodowane tym, że 

na początku roku 2017 chcemy dokonać odbioru robót i na ten czas wstrzymujemy 

10% zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. Dopóki nie będziemy pewni, że budowa 

została wykonana prawidłowo tych środków nie wypłacimy. Jednak, aby wpisać 

środki te w 2017 roku trzeba wydłużyć czas realizacji inwestycji. Nie chodzi jednak 

o samą inwestycję, ale jedynie o jej rozliczenie.  

Przewodniczący – wynika to też z umowy z wykonawcą? 

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – będzie wynikać, bo będzie 

tak ogłoszony przetarg. Planujemy zakończenie prac w grudniu 2016 i mamy wtedy  

3-4 miesiące na odbiory.  

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/238). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (druk V/238). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/239). 
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Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – zwiększane są dochody budżetu 

o kwotę per saldo 17 mln 443 tys. zł. Rozliczenia ze spółką Przewozy Regionalne 

wykazały, że nadpłaciliśmy 3 mln 229 tys. zł, środki te przeznaczamy na remonty 

dróg. Uzyskaliśmy 14 mln 603 tys. zł refundacji poniesionych wydatków przy 

realizacji G1 w Gliwicach i odcinków zabrzańskich DTŚ. Zwiększamy o to dochody 

w dziale 758. Środki zwrócono nam jako beneficjentowi, ale muszą wrócić na bazie 

porozumienia do Gliwic i do Zabrza. Zwróciliśmy się do Gliwic i do Zabrza 

o określenie celu, ponieważ możemy to zwrócić tylko w formie pomocy finansowej. 

Stąd wynikają dwa projekty uchwał o udzieleniu pomocy Miastu Gliwice i o udzielnie 

pomocy Miastu Zabrze. Gliwice wskazały odszkodowania należne za zajmowanie 

nieruchomości pod budowę DTŚ. Następnie oni nam przekażą środki te na zapłatę 

odszkodowań. Jest to dość dziwny obieg środków. Natomiast Miasto Zabrze, które 

zakończyło tą inwestycję wskazało, że należne 5 mln 719 tys. zł chcą przeznaczyć 

na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Udzielamy im pomocy na to zadanie. 

Zwiększamy budżet o zrefundowane środki, a możemy zwrócić je do Gliwic i Zabrza 

jedynie jako pomoc finansową. Zwiększenie planu wydatków per saldo o 7 mln 

749 tys. zł wynika z uznania VAT jako wydatku kwalifikowanego (5,1 mln zł) oraz 

z oszczędności po przetargowych (2 mln 9 tys. zł). Przychody z kredytu są 

zmniejszone o 9 mln zł. Poprawi to indywidualny wskaźnik zadłużenia. Następnie są 

przeniesienia miedzy działami.  

Radny Piotr Czarnynoga – nie jest przekonany w sprawie zwrotu dość dużych 

środków do Gliwic i Zabrza. Co gdybyśmy tych środków nie dali? Jakie mielibyśmy 

możliwości ich wydatkowania?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – nie możemy ich wydatkować, 

ponieważ realizujemy DTŚ w ramach porozumienia z miastami. Teoretycznie 

moglibyśmy środki te zostawić, ale gdybyśmy nie realizowali tej drogi, to nie byłoby 

tych środków. Jest to de facto zwrot, ale nie ma innej formy.  

Radny Piotr Czarnynoga – w uzasadnieniu na str. 244 jest zapis: „Mając na uwadze, 

ze finansowanie ww. inwestycji oprócz środków z RPO WSLO odbywało się również 

ze środków dotacji celowej Miasta Gliwice”. Nie jest napisane skąd miasto Gliwice 

miało środki. 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – z subwencji i dochodów 

własnych oraz z dotacji z budżetu państwa. Głównie były to środki z kredytu EBI 

zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów i przekazanego w formie dotacji do miast.  

Radny Piotr Czarnynoga – ale w uzasadnieniu pisze, że ze środków dotacji celowej, 

którą otrzymaliśmy do Miasta Gliwice.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – tak, bo my otrzymujemy środki 

w formie dotacji z Miasta Gliwice. Środki na DTŚ z wymienionych już źródeł 

pojawiają się w WPF i budżecie Miasta Gliwice. Następnie po stronie wydatków jest 

już zbiorczo jedna kwota jako dotacja dla Województwa.  

Radny Piotr Czarnynoga – ale moglibyśmy tych środków nie zwrócić?  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – weszliby na drogę sądową, 

bo wiedzą, że jest zwrot. Sprawę by wygrali z odsetkami.  

Radny Piotr Czarnynoga – pytał teoretycznie bo nie chce występować przeciwko 

interesom samorządów, ale martwi się przede wszystkim o nasze drogi. Gdyby miał 

przekonanie, że Gliwice dały te środki ze środków własnych, to należałoby je zwrócić. 
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Kiedy został Radnym w poprzedniej kadencji to już miał zdanie, że ktoś nas 

wmanewrował w bardzo trudną sytuację. Finansowaliśmy DTŚ ze środków RPO, 

które mogły być przeznaczone na poprawę naszych dróg wojewódzkich i gminnych. 

Cieszymy się, że mamy drogę, której wykonanie leży po stronie budżetu państwa. 

Który z Marszałków podjął taką decyzję? Decyzja ta była ze szkodą dla stan dróg 

w województwie niezależnie od tego czy były to drogi wojewódzkie, czy gminne.  

Przewodniczący – zadanie to rozpoczęło się jeszcze w innych realiach i zmieniły się 

zasady jego finansowania. Dzisiaj traktowanie DTŚ jako drogi skarbu państwa nie jest 

uzasadnione.  

Radny Piotr Czarnynoga – bardzo dobrą drogę pokazał były Marszałek Mirosław 

Sekuła, który znalazł inne źródła finansowania. W trakcie omawiania budżetów 

wskazywał niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca. Jedną 

z przyczyn było właśnie to.  

Przewodniczący – głównym powodem jest to, że na 1 km
2
 przypada nam najwięcej 

mieszkańców. Dzieląc budżet przez liczbę mieszkańców rzeczywiście nie wygląda 

to dobrze.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – dzielimy nasze średnie kwoty 

przez 4 mln 600 tys. mieszkańców.  

Radny Piotr Czarnynoga – czyli skoro wydajemy środki na drogi wojewódzkie 

na DTŚ oraz mamy najtańszy urząd to powinniśmy być zadowoleni.  

Radny Jan Kawulok – odbyło się posiedzenie związku Województw RP i tam 

pokazano, że po stronie wydatków mamy ostatnie miejsce, a pod względem dochodów 

przedostatnie licząc na jednego mieszkańca.  

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – jest to najgorszy wskaźnik dla 

nas. Czemu nagle najbogatsze jest Województwo Opolskie lub Świętokrzyskie?  

Radny Jan Kawulok – kolejny raz podwyższamy kapitał zakładowy Szpitala Chorób 

Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. Przekształcaliśmy szpitale po to, aby nie było potrzeby 

oddłużania. Czy to jest forma oddłużenia poprzez zwiększenie kapitału? Podobna 

uchwała była w zeszłym roku. Jeżeli tak dalej pójdzie, to ten Szpital będzie miał 

największy kapitał zakładowy.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – spółka powstawała 

z problemami. Miała problemy z płynnością finansową.  

Przewodniczący – należy wziąć pod uwagę też kwotę zwiększenia.   

Radny Jan Kawulok – Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie opiniowała tego 

projektu uchwały. Należy się zastanowić nad tym problemem. Będzie występował, 

aby Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przyjrzała się sprawie np. w kontekście 

wskaźników.  

Przewodniczący – wracając do sprawy podziału dochodów w przeliczeniu per capita, 

to wystarczy spojrzeć na podział środków europejskich w minionej perspektywie oraz 

w obecnej perspektywie. Kiedy były dzielone w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

to nam współczynnik uległ polepszeniu. Kiedy były dzielone bez brania pod uwagę 

czynnika ludzkiego to pojawił się program Polski Wschodniej, który miał poprawić 

niedofinansowanie tych terenów. Należy więc na to patrzeć globalnie bo w odniesieniu 

do jednego elementu spojrzenie jest ułomne.  

Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Województwa – jest też kwestia pewnego 

systemu. Mamy określoną pulę wydatków na określone przedsięwzięcie, które będzie 
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kosztować podobnie niezależnie czy mieszkańców będzie 1 tysiąc, czy 10 tysięcy. 

Więc nie zawsze bezpośrednio można to przeliczyć na jednego mieszkańca. Jest 

jakimś wskaźnikiem, ale bez odniesienia do całości zaburza obraz.  

Przewodniczący – oczywiście dla nas lepiej byłoby, aby środki były tak dzielone, ale 

w skali kraju jesteśmy w mniejszości.  

Radny Jan Kawulok – w zestawieniu dochodów byliśmy na czele z Województwem 

Mazowieckim, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca Województwo Mazowieckie 

nadal było na czele, a my byliśmy już na końcu. Różnica w populacji nie jest tak duża 

ok. 500-600 tys.  

Przewodniczący – to prawda ale Województwo Mazowieckie nie jest 

reprezentatywne ponieważ wynik fałszuje Warszawa. Jeżeli zapytamy mieszkańców 

innych miast w Województwie Mazowieckim to będą oni mieli zupełnie inny pogląd 

niż wynikający ze statystyki. Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa 

Śląskiego na 2015 rok (druk V/239). 

 

Komisja w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie 

Województwa Śląskiego na 2015 rok (druk V/239). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Zabrze (druk V/235). Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Zabrze (druk V/235). 
 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Gliwice (druk V/236). Zaproponował, aby Komisja 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Gliwice (druk V/236). 

 

Przewodniczący – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany 

w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki 

oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2015 rok (druk V/240). 

Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku. 

 

Komisja w głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz 

finansowanych z nich wydatków na 2015 rok (druk V/240). 
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Ad. 3 

Elżbieta Stolorz–Krzisz Skarbnik Województwa – wykonanie budżetu za pierwsze 

półrocze jeżeli chodzi o dochody wyniosło 48%. W ubiegłym roku było to 43%. 

Natomiast wydatki wykonane zostały w 32,4%. W chwili obecnej nie widać 

zagrożenia dla realizacji dochodów. Dochody z PIT wykonane zostały w 49%, a 

dochody z CIT w ok. 51%. Państwo Radni otrzymali już informację o wykonaniu 

za VII miesięcy, a niedługo otrzymacie informację za VIII miesięcy. Może jednak już 

poinformować, że za VIII miesięcy dochody z PIT wynoszą 67,8% (wskaźnik idealny 

wynosi 66%). Natomiast wykonanie CIT wynosi 63,2%, jednak zawsze w lipcu 

i sierpniu jest tu spowolnienie wpływów. Inne dochody mieszczą się w ramach 

wskaźników idealnych. Wydatki bieżące wykonane zostały w I półroczu w wysokości 

40,6%, a wydatki majątkowe w wysokości 24%. Większość faktur wpłynie pod koniec 

sezonu (wrzesień-październik). Rozpoczynamy teraz uruchamiać kredyty. 

W pierwszym półroczu uruchomiono tylko jeden kredyt na 17 mln 574 tys. zł. 

Zachowujemy płynność i opóźniamy zaciągnięcie kredytu żeby obniżyć koszty jego 

obsługi. Wskaźnik przychodów za VIII miesięcy się zwiększył bo zaciągnęliśmy 

35 mln zł kredytu na zamykane zadania inwestycyjne.  

Przewodniczący – jeżeli nie ma pytań to przyjmujemy informację do wiadomości.  

 

Ad. 4 

Radny Piotr Czarnynoga – jak można wytłumaczyć fakt, że omawiamy 

na posiedzeniu Komisji informację z wykonanie budżetu za I półrocze, a nie 

omawiamy po XII miesiącach? Nie neguje potrzeby omówienia wykonania budżetu 

po VI miesiącach. Jego zdaniem ważniejsze jest omówienie wykonania budżetu po XII 

miesiącach. 

Przewodniczący – każda komisja w swoim zakresie może wykonanie budżetu 

rozpatrywać. Natomiast obowiązkowo musi to zrobić jedna z komisji, a mianowicie 

Komisja Rewizyjna.  

Radny Piotr Czarnynoga – w takim razie skoro omawiamy wykonanie budżetu 

po VI miesiącach, to tym bardziej powinniśmy omówić wykonanie po XII miesiącach. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku Pan Przewodniczący taki temat wprowadzi 

do porządku obrad.  

Przewodniczący – nie wyklucza takiej możliwości. Natomiast wykonanie za VI 

miesięcy wprowadził, ponieważ budżet będzie się jeszcze zmieniał, ale dobrze jest 

uchwycić wykonanie budżetu i jak będzie on ewoluował do końca roku. Warto więc 

pamiętać wtedy wykonanie za VI miesięcy.  

 

 

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządził Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Motyka Michał Czarski 

 

 


