
B-RM.0012.39.2018

Protokół 

z obrad komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 8 czerwca 2016  r. 

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

Tryb zwołania: posiedzenie zgodnie z  rocznym planem  pracy komisji

Zwołujący:  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Czas trwania  posiedzenie  ( od 15:00 do 15.30) 

Obecni członkowie komisji: 
1. Waldemar Żak 
2. Monika Pawlik 
3. Kamil Kowalik 
4. Patryk  Trybulec
5. Katarzyna Pilc 

Nieobecni: Patrycja Juszczyk 

Władze miasta 
1. Skarbnik Miasta – Bogusława Tanhojzer 

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017r. wraz z opinią

RIO o tym sprawozdaniu. 

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2017 rok

3. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2017 rok

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok

5. Opracowanie wniosku do Rady w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania

budżetu za 2017 rok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA

Komisja rozpatrzyła: 

1)Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Czeladź  za  2017  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do

Zarządzenia  Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018 roku),  wraz z opinią

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  tym  sprawozdaniu  (Uchwała  Nr  4200/IV/79/2018  z  dnia  23

kwietnia 2018 roku IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach.)

2)Informację o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - Informację o stanie

mienia jednostki samorządu terytorialnego- Miasta Czeladź za 2017 rok (stanowiącą zał.  nr 2 do

Zarządzenia  Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018 roku ), 

3)Sprawozdanie  finansowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  Miasta  Czeladź  za  2017  rok  (data

wpływu do Biura Rady, dnia  29.05.2018r.)
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Komisja Rewizyjna stwierdziła, że  dokonana analiza powyższych dokumentów  i uznała, że daje

ona podstawę do pozytywnego zaopiniowania     wykonaniu budżetu Miasta Czeladź za 2017 r  .   oraz

do wystąpienia do Rady Miejskiej w Czeladzi z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium Burmistrzowi

Miasta za 2017  rok. 

Komisja  uchwaliła  uchwałę  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta

Czeladź za 2017 rok.

PRZEBIEG OBRAD

Przewodniczący  komisji  Waldemar  Żak   –    przywitał  wszystkich  na  posiedzeniu  komisji  oraz

przedstawił temat posiedzenia . Proszę panią skarbnik o wprowadzenie 

AD. 1.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017r. wraz

z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

Skarbnik  Miasta  Bogusława  Tanhojzer  -  materiały  na  komisje  zgodnie  z  ustawą  o  finansach

publicznych  zostały  przedłożone  do  biura  rady  zgodnie  z  terminem.  W  2017  miasto  zrealizowało

dochody  w  wysokości  128 818 813,68 zł  co  stanowi  96,74%  wykonania  planu  z  tego  dochodów

bieżących  zrealizowano  kwoty  117 165  069  zł co  stanowiło  98,46%  planu  dochodów  bieżących.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę  11.653.743,82 zł  co stanowi  82,28%. Największy udział w

dochodach  stanowią  dochody  własne.  W ramach  dochodów własnych   –  największe  zrealizowane

dochody dotyczą udziału: 

1.  w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie jest to kwota 32 883.620,17 zł  

2). dochody z podatków lokalnych i opłat lokalnych -  23. 894.256,60 zł 

3). Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 10.715.682,37 zł 

W 2017 zrealizowano  przychody budżetowe w wysokości 12.062.800,01 zł   z czego: 

1.  544.238 zł to pożyczka z WFOŚ 

2.  7.600.000 zł z wpływów z  emisji obligacji 

3.  3.918.562,01 zł wolne środki z rozliczenia roku 2016

Wykonanie  wydatków  –  wydatki  zamknęły  się  kwotą  132.797.832,59  zł co  stanowiło  94,40,%

założonego  planu  z  czego  wydatków  bieżących  było  114.416.791,41  zł natomiast  wydatków

majątkowych 18.381.041,18 zł

Elementem budżetu są także rozchody, które zrealizowano w kwocie 4.545.162,34 zł.  Ważne jest, że

rozliczenie całego budżetu dochodów, przychodów , wydatków i rozchodów jest kwotą dodatnią i jest to

3.538.618,76 zł 

Budżet  wypełnia  wymogi  art.  242  ustawy  o  finansach  publicznych  mamy  nadwyżki  operacyjnej

2.748.278,45 zł  Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych, zadłużenie na koniec roku wynosiło

32.770.040,16 zł co stanowi 25,44 % dochodów. 

Podsumowując  to sprawozdanie dopuszczalny wskaźnik jest zapisany w art. 243 ustawy o finansach

publicznych i ten wskaźnik również spełniamy z bardzo dużym zapasem. 

Pytania 

Kamil  Kowalik –  czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest  płacony na bieżąco? I  czy są

opóźnienia ? 

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer –  fundusz jest wypłacany na bieżąco i nie ma opóźnień był

też elementem kontroli RIO
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Ad.  2  .   Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2017 rok

Skarbnik  Miasta  Bogusława  Tanhojzer  –  wartość  mienia  komunalnego  została  podana  według

wartości księgowej. Informacja ta obejmuje majątek pozostający na stanie 18 jednostek w tym urzędu

miasta,  2  instytucji  kultury  ,  2  spółek  prawa  handlowego,  nie  ma  już  w  tym  zakładu  budynków

komunalnych . Według stanu na dzień 31 grudnia 2017roku  miasto było właścicielem majątku trwałego

o następującej wartości 

1). Grunty – 241.356.168,56 zł 

2). Budynki i lokale – 145.773.777,69 zł 

3). Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 180.204.762,01 zł 

Pozostałe to mniejsze kwoty,.  Gmina jest  użytkownikiem terenów  54 ha o wartości  4.841.049,59 zł

Gmina posiada akcje i udziały w spółkach jest to kwota większa o ok. 54,0126  w porównaniu z rokiem

poprzednim . Zwiększono udziały w spółce CTBS wkłady niepieniężne – 974.200 zł 

Gmina sprzedała w 2017 roku działki o łącznej wartości 6.649.100,00 zł  netto, i powierzchni 4,9877 ha

1). na rzecz użytkownika wieczystego 0,0584 ha , o łącznej kwocie 42.945 zł  

2). sprzedano lokale o łącznej wartości 1.620.400,40 zł 

Gmina nabyła  prawo własności  do działek  na łączną  kwotę  277.035  zł o  powierzchni  3,2213 ha .

Dokonano również w trakcie roku zamiany na łączną wartość 1.708.683,72 zł. 

Gmina  sprzedało  prawo  użytkowanie  wieczystego  na  działki  o  powierzchni  0,6294  ha  na  kwotę

1.010.000 zł 

Gmina uzyskała dochody z gospodarowania  mienia i tak 

- ze sprzedaży uzyskała 10.715.682,37 zł 

- z dzierżawy 926.888,57 zł 

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 21.886,44 zł 

- z  opłat za wieczyste użytkowanie 662.660,20 zł 

- z najmu 32.483,67 zł 

- z  najmu przez jednostki budżetowe 207.497,72 zł 4.007.391,35 zł

 - z  czynszów 

Ad.  3. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2017 rok

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – te sprawozdania są sprawozdaniami łącznymi , zawierają

dane z urzędu miasta  i  wszystkich jednostek podległych,  nie  ma już w nich  ZBK ,  wszelkie  jego

zobowiązania przejął urząd miasta. Bilansem z wykonania budżetu jest bilansem z jednostki samorządu

i tak  

- suma aktywów i pasywów gminy to 10.543.429,43 zł 

- środki pieniężna na rachunku bankowym budżetu 4.717.776,71 zł 

- zobowiązania 38.577.240,83 zł 

- w bilansie  jest wykazana subwencja na styczeń roku 2018 w wysokości 1.197.610 zł 

Kamil Kowalik – czy wysokość  podatków jest dobrze naliczana – wszystkich

Przewodniczący komisji Waldemar Żak  - proszę o pytania 

Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer – dobrze, myślę że tak 
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PRZERWA

Ad. 4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2017 rok

Przewodniczący komisji Waldemar Żak  – odczytanie uzupełnionej opinii o wykonaniu  budżetu. 

   „  Działając na podstawie  art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z  2018 r.  poz.994 t.j.)  oraz  art.  270 ust.  2 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o  finansach

publicznych (t.j.  Dz.U z 2017 r.  poz.2077 ),  Komisja Rewizyjna kierując się kryteriami:  legalności,

rzetelności,  gospodarności  i  celowości  oraz  tym,  czy  Burmistrz  przestrzegał  dyscyplinę  finansów

publicznych, rozpatrzyła: 

1) Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta Czeladź  za  2017  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do

Zarządzenia  Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018 roku),  wraz z opinią

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  tym  sprawozdaniu  (Uchwała  Nr  4200/IV/79/2018  z  dnia  23

kwietnia 2018 roku IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach.)

2) Informację  o której  mowa w art.  267 ust.  1 pkt  3 ustawy o finansach publicznych -  Informację

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego- Miasta Czeladź za 2017 rok (stanowiącą

zał. nr 2 do Zarządzenia  Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018 roku ), 

3) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2017 rok (data

wpływu do Biura Rady, dnia  29.05.2018r.)

Komisja po rozpatrzeniu  wyżej wskazanych dokumentów stwierdziła, co następuje:

 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że powyższa analiza daje podstawę do pozytywnego zaopiniowa-

nia      wykonaniu budżetu Miasta Czeladź  za 2017 r  .   oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej w

Czeladzi z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017  rok. 

Głosowanie jawne za przyjęciem opinii

Głosów „za”: 4

Głosów  „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 1 

Ilość członków komisji  obecnych na sali w trakcie  głosowania: 5 

Ad.  5.  Opracowanie wniosku do Rady w sprawie Absolutorium dla Burmistrza z wykonania

budżetu za 2017 rok

Przewodniczący komisji Waldemar Żak - odczytanie  treści  uchwały  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY

MIEJSKIEJ W CZELADZI  z dnia 8 czerwca 2018r.  r.  w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium

Burmistrzowi Miasta Czeladź   za 2017 rok

„Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz.994.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz.U z 2017 r. poz.2077  ), uchwala, co następuje:

 § 1. Komisja Rewizyjna wnosi  do Rady Miejskiej w Czeladzi o   udzielenie  absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Czeladź  za 2017 rok.

§     2.   Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  Niezwłoczne przekazanie niniejszej   uchwały wraz z załącznikiem,  Radzie  Miejskiej w 

Czeladzi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
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Głosowanie jawne za przyjęciem uchwały

Głosów „za”: 4

Głosów  „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 1 

Ilość członków komisji  obecnych na sali w trakcie  głosowania: 5 

Waldemar Żak - podziękowanie członkom za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknięcie obrad komisji. 

Prowadzący obrady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Waldemar Żak  

Protokolant 
Joanna Kwarciana

W ZAŁACZENIU: W ZAŁACZENIU: 
Lista obecności 
  UCHWAŁA  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  z 8 czerwca 2018r. 
w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź   za 2017 rok
 Załącznik do uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Czeladzi z dnia 8 czerwca  2018 r.  

-O P I N I A  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi  o wykonaniu budżetu Miasta 
Czeladź za 2017  rok z dnia 8 czerwca 2018 r. 

 Opinia RIO  z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017  rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego 

1) Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Czeladź  za  2017  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do
Zarządzenia  Nr 93/2018  Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018 roku),  wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (Uchwała Nr 4200/IV/79/2018  roku IV Składu
Orzekającego RIO w Katowicach.)

2) Informację o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - Informację o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego- Miasta Czeladź za 2017 rok (stanowiącą zał.  nr 2 do
Zarządzenia  Nr 93/2018  Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 29 marca 2018  roku ), 

3)  Sprawozdanie  finansowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  Miasta  Czeladź  za  2017 rok  (data
wpływu do Biura Rady, dnia  29 maja 2018r.)

--------------------------------------------------------------------------------------

 Protokół został napisany, dnia: 11.06.2018 
 Protokół został  umieszczony w BIP, dnia:  ………………………
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