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    Protokół z posiedzenia komisji

Rewizyjnej

z 25 listopada 2015r.               

==================================================================================

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy
oraz z skierowanymi do komisji uchwał, oraz planem pracy

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Kamil Kowalik

Porządek  obrad:  Zaopiniowanie  projektu  budżetu  na  2016  r.  i  przekazanie  ewentualnych
propozycji  zmian do komisji finansowej. 

Czas trwania posiedzenia: 1:00 (14:00 do 15:00) 

Frekwencja Radnych:

 Kamil Kowalik

 Patryk Trybulec

 Waldemar Żak

Kierownictwo Urzędu: 
Skarbnik Urszula Polak Wałek, 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

pozytywnie zaopiniowano projekt  budżetu na 2016 r. 

K. Kowalik -  witam serdecznie na posiedzeniu komisji Rewizyjnej proszę Panią skarbnik o 
wprowadzenie.

Skarbnik – to co zostało zaplanowane, dochody 120 554 431,49 zł i na dochody składają się dochody  
bieżące w wysokości 102 373 150,00 zł  i majątkowe w wysokości 18 181 281,49. Nie ujmowane są tu 
wolne środki z tym poczekamy do końca bo nie wiemy jak będę zrealizowane wszystkie inwestycje. 

K. Kowalik – ile z tych obligacji wykorzystaliśmy?

Skarbnik - 2  200 000,00 zł obligacji 

Kowalik -  Na co
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Skarbnik – inwestycje , wkład własny, otoczenie urzędu. 

K. Kowalik - z tych 2 mln nie ma Równoległej?

Skarbnik – jeszcze nie. 

Kowalik – to co jest zapłacone  z tego?

Skarbnik -  wykonanie  inwestycji na koniec października wynosi  3 222 831,00 zł  na to składa się 
Remont chodników, parkingi , samochód dla straży, zakupy dla policji, osprzętowienie MZGK, 
usprzętowienie terenu pod budownictwo , odszkodowania brama śląska, budowa boisk.

K. Kowalik - oprócz kredytu obrotowego na przyszły rok planujemy obligacje?

Skarbnik -   10 000 000,00 zł.  Rozchody w wysokości 7 000 000,00 zł  wynikające ze spłaty rat kredytu,
wydatki 123 484 653,00zł  , wydatki bieżące w wysokości 102 345 150,00 zł i majątkowe w wysokości 
21  139 503,00 zł.

Kowalik – czy mamy przygotowane na sprzedaż nieruchomości kompleksy?

Skarbnik - na pewno, na dzień wczorajszy wpływów które mamy to 7 149 116,00 zł przed nami jeszcze
jeden przetarg i mamy tutaj wpłacone wadium

K. Kowalik - która to działka?

Skarbnik – koło Gdańskiej

K. Kowalik – w strefie inwestycyjnej .

Skarbnik – tak się przedstawiają ogólne kwoty.  

Kowalik – chciałbym zapoznać się o inwestycjach 

Skarbnik – zaraz przyjdzie Pani Małgosia Skiba

K. Kowalik – ile planujemy środków unijnych inwestycyjnych możemy pozyskać w 2016 ?

Skarbnik – Pani Małgosia tutaj wszystko szczegółowo wyjaśni

K. Kowalik – oczywiście.. 

Skarbnik – jeżeli chodzi o wydatki majątkowe , w takim skrócie tak nam się przedstawia budżet..

K. Kowalik – jaka wartość zadłużenia mamy?

Skarbnik – zaraz odpowiem

Kowalik – Panią naczelnik chciałem zapytać rynek, letnia

A. Nowak -  drogę do końca roku do wykonania do oddania przez wykonawce, rynek 22 jest robiony 
projekt na przebudowę. 
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K. Kowalik – a ta góra tam będzie dla naszych stowarzyszeń? 

A.  Nowak – tak , tak jak miało być z projektem. 

A. Nowak - termomodernizacja żłobka jeszcze będzie. 

K. Kowali - na 35 lecia?

A. Nowak – tak na 35 lecia, zielone płuca, rewitalizacja, grabek 

K. Kowalik – czyli idziemy od boiska ze sztuczna nawierzchnia w stronę Satura?

A. Nowak – tak , remont traffica ,zbk jest na etapie wykonawstwa

K. Kowalik – na jakie cele będzie zagospodarowany Traffic?

A. Nowak – nie chce mówić też bo nie wiem do końca.,

Skarbnik – letnia jeszcze .

K.  Kowalik – idziemy za Budropol w głąb?

A. Nowak – tak  w stronę sosnowca, mamy jeszcze termomodernizacje budynku, żłobek, punkty 
przesiadkowe projektowanie na przyszły rok

K. Kowalik – dobrze idziemy dalej

Kowalik – jaka wartość zadłużenia?

Skarbnik – 19 988 717,00 zł . To jest nasze zadłużenie

K. Kowalik – obligacji nie rolujemy tego zadłużenia?

Skarbnik – nie , to co zostaje do spłaty zostaje spłacane na bieżąco. 

K. Kowalik - analogiczne zadłużenie rok temu?

Skarbnik – to takiego nie mam , 

K. Kowalik – to proszę o przygotowanie takiej informacji słownie bądź pisemnie. 

Skarbnik – coś mam , na koniec  2014 roku  25 257 250,00 zł  na koniec  2015 zadłużenie 31 240 
734,00 zł . 

K. Kowalik – jaka jest prognoza na 2016 zadłużenia?

Skarbnik -  34 170 956,00 zł

K. Kowalik nie przekraczamy 60 %?

Skarbnik – nie , teraz już nie ma tych progów są inne wskaźniki. 
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Ten próg jest miedzy 31-36%

K. Kowalik – ile wydaliśmy w tym roku na wynagrodzenia?

Skarbnik – do końca października 33 531 451,00 zł 

K. Kowalik – a jakie w zeszłym roku ?

Skarbnik – to takiej informacji nie mam

Kowalik – to proszę tez przygotować z na 2016 jakie mamy?

Skarbnik – 43 551 106 , jest to 5 % wzrost

K. Kowalik – czy podwyżki taryf wody?

Skarbnik – stawki te są  które obowiązują do czerwca wiec nie wiem nie chce za prezesa się 
wypowiadać

K. Kowalik – czy panowie radni pytania maja

W. Żak – nie mamy

K. Kowalik – dziękujemy za udział , proszę  5 minut przerwy 

-----------------------------------------------------------przerwa---------------------------------------------------------

K. Kowalik – witam po przerwie technicznej , teraz dopełnienie formalności zaopiniowanie projektu 
budżetu na 2016 proszę o głosowanie

Za – 3 

Przeciw  - 0          

Wstrz – 0 

Dziękuję zamykam posiedzenie komisji .

Protokołował Mateusz Bochenek

Przewodniczący 

Kamil Kowalik   

Data napisania protokołu :16.12.2015

Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........


