
SE-RM.0012.37.2016

Protokół 

z obrad komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 2 czerwca 2016  r. 

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

Tryb zwołania: posiedzenie zgodnie z  rocznym planem  pracy komisji

Zwołujący:  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kamil Kowalik 

Czas trwania  posiedzenie  2:45  ( od 15:00 do 17:45  - w tym 2 przerwy) 

Obecni członkowie komisji: 
1. Kamil Kowalik
2. Patrycja Juszczyk. 
3. Waldemar Żak
4. Patryk  Trybulec

Nieobecna
5. Monika Pawlik

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015r. wraz z

opinią RIO o tym sprawozdaniu. 

2. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2015 rok

3. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2015 rok

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015 rok

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

budżetu za 2015 rok

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

USTALENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA

Komisja rozpatrzyła: 

1)Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Czeladź  za  2015  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do

Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku),  wraz z opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  (Uchwała Nr 4200/IV/2016 z dnia 8 kwietnia

2016 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 2015 rok (stanowiącą zał.  nr 2 do

Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku ), 

3)Sprawozdanie  finansowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  Miasta  Czeladź  za  2015  rok  (data

wpływu do Biura Rady, dnia  28.04.2016r.)

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że  dokonana analiza powyższych dokumentów  i uznała, że daje

ona podstawę do pozytywnego zaopiniowania     wykonaniu budżetu Miasta Czeladź za 2015 r  . oraz

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

Miasta za 2015  rok. 
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Komisja  uchwaliła  uchwałę  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta

Czeladź za 2015 rok.

PRZEBIEG OBRAD

AD. 1.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015r. wraz

z opinią RIO o tym sprawozdaniu.

Kamil  Kowalik- Przewodniczący  komisji  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  członków  komisji  oraz

najwyższe kierownictwo w osobie Skarbnika Miasta Pani Urszuli  Polak Wałek, Z-cy Burmistrza Pani

Elżbiety Dmitruk oraz Z-cy Burmistrza Pani Beaty Zawiły. 

Skarbnik Miasta Urszula  Polak Wałek-  odczytała  treść uchwały RIO  z dnia 8 kwietnia 2016 roku

w sprawie  pozytywnej  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  Czeladź  sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Odczytanie treści

art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Kamil Kowalik- co było pokrywane z uruchomionych obligacji? 

Skarbnik  Miasta  Urszula  Polak  Wałek-   Poinformowanie,  że  budżet  w  2015  r.  pozwolił  zachować

płynność finansową. Był to budżet dynamiczny ale wszystkie zobowiązania były płacone na bieżąco.

Z obligacji były wydatki majątkowe. Bieżące wydatki  nie były pokrywane z obligacji. 

Przedstawienie danych w ujęciu plan- stan po zmianach w budżecie na 31.12.2015 r.  – wolne środki

które  zostały  z  tamtego  roku-  wykonanie  ze  sprzedaży  gruntów.  Przedstawienie  wartości

i procentowego wykonania. 

Kamil Kowalik- jaki był poziom zadłużenia miasta?

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek-   31     240     734,95  zł  co procentowo dało 28,65% a na koniec

2014 r było 25     257     245 co procentowo dało 25,36%

Z-ca Burmistrza Elżbieta Dymitruk- większość inwestycji udało się zrealizować. 

Kamil Kowalik- czy są pytania do punktu 1 porządku obrad – niema. 

Kamil Kowalik- mam pytania, str. 1 p. BV – co jest powodem wzrostu  wynagrodzenia wzrost o prawie

3 miliony? 

Z-ca Burmistrza Beata Zawiła- były zmiany płac i nagrody dla pracowników. 

Z-ca Burmistrza Elżbieta Dymitruk- były wypłacane nagrody jubileuszowe   wynikające ze stażu pracy. 

 Na koniec 2014 r mieliśmy 147 pracowników a na koniec 2015 r.  mieliśmy 140 pracowników. 

Kamil Kowalik- czy były podwyżki? 

Z-ca Burmistrza Elżbieta Dymitruk-  było uporządkowanie wynagrodzeń dla pracowników pracujących

powyżej 10 lat – wyrównanie. 

Z-ca Burmistrza Beata Zawiła- utworzono  nowe oddziały w szkołach podstawowych, mamy oddział

integracyjny, były awanse zawodowe nauczycieli. 

Kamil Kowalik-  proszę o przygotowanie pisemnie takiego wykazu z czego w jakich wysokościach ten
wzrost wynika. 
Ad.  2  . Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2015 rok

Skarbnik Miasta Urszula  Polak Wałek-     przedstawienie  danych dot.  przysługujących  gminie praw

własności (str. 33) 
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Kamil Kowalik- co istotnego nabyła gmina ? 

Z-ca Burmistrza Elżbieta Dymitruk-  działki które dały nam możliwość  korzystniejszego podziału. 

Kamil Kowalik- Bytomska 71 wystawiliśmy to na sprzedaż ? 

Z-ca Burmistrza Elżbieta Dymitruk-   Rada Miejska dopiero w tym roku wyraziła zgodę na sprzedaż tego

terenu. 

Sprzedawaliśmy użytkowanie wieczyste, zamierzamy zakupić  dwie działki które poprawią atrakcyjność

sprzedaży. Obecnie stawiamy na sprzedaż tego co mamy. 

Kamil Kowalik- czy są  pytania ? – brak. 

Ad.  3. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta

Czeladź za 2015 rok

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek-    to są bilanse. Przedstawienie  aktywów, wartości i składowych.

Kamil Kowalik- czy są  pytania ?

Waldemar Żak- jak wygląda sprzedaż gruntów za I kwartał  tego  roku? 

Skarbnik Miasta Urszula Polak Wałek-    na ten moment jest niskie 1% , sprzedaż dopiero ruszyła. 

Kamil Kowalik- pamiętajmy o rozwoju miasta bo dzisiaj sprzedajemy ale pamiętajmy o latach kolejnych, 

by nie doszło do sytuacji że wysprzedamy wszystkie tereny które  mają media  i nie zostanie nam nic na

kolejne lata a  zobowiązania do spłaty pozostaną. 

Dziękuję kierownictwu za obecność na posiedzeniu i ogłaszam  przerwę. 

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

Ad. 4. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2015 rok

Kamil Kowalik- czy mają państwo jakieś pytania, opinie, sugestie ?  nie.

Kamil  Kowalik-  odczytanie  projektu  opinii  o  wykonaniu  budżetu.   Czy  komisja  ma  propozycje

dodatkowych zapisów, adnotacji , uwag do dokumentu? 

Patryk Trybulec-  dopiszmy to co budziło nasze wątpliwości kwestię wzrostu wynagrodzeń i zadłużenia

miasta. 

Kamil Kowalik - dobrze, ogłaszam  przerwę  na dokonanie  zapisu. 

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

Kamil Kowalik – 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 2016 r.  poz.  446 t.j.)  oraz  art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach

publicznych (t.j.  Dz.U z 2013 r. poz. 885z  późn.  zm. ),  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  2015  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do

Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku),  wraz z opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  (Uchwała Nr 4200/IV/2016 z dnia 8 kwietnia

2016 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 2015 rok (stanowiącą

zał. nr 2 do Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku ), 
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3) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Miasta Czeladź za 2015 rok (data

wpływu do Biura Rady, dnia  28.04.2016r.)

Komisja po rozpatrzeniu  wyżej wskazanych dokumentów stwierdziła, co następuje:

Komisja  wyraziła  swoje   wątpliwości  co  do  znaczącego  wzrostu  wydatków  na  wynagrodzenia

wykazanych w  poz BV Rachunków zysków i strat jednostki z 33 732 199,34  (w roku 2014) na

36 418 854,02 ( w roku 2015)  co dało 2 686 654,70 zł wzrostu. 

Komisja uzyskała ustne wyjaśnienia od Skarbnika Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta, że różnica

wynika   z wypłaconych  nagród   dla  pracowników,  wypłaconych  odpraw  i  jubileuszy.  Było

przeprowadzone  uporządkowanie  wynagrodzeń  dla  pracowników   pracujących  powyżej  10  lat.

Ponadto  utworzono  nowe  oddziały  w  szkołach  podstawowych  oraz  oddział  integracyjny.  Były

przeprowadzone awanse zawodowe wśród nauczycieli. 

Komisja zainteresowała się również kwestią wzrostu zadłużenia miasta.  Na koniec 2014 r. było

25 257 245 zł co stanowiło 25,86 %  Na koniec 2015 r.  31 240 734,95  co stanowiło 28,65%

Komisja uzyskała wyjaśnienia, że wzrost wynikał z zrealizowanych inwestycji, w tym z rewitalizacji

śródmieścia (otoczenie urzędu miasta) 

 Po uzyskaniu wyjaśnień komisja nie miała więcej pytań. 

 Komisja  Rewizyjna  stwierdziła,  że  powyższa  analiza  daje  podstawę  do  pozytywnego

zaopiniowania      wykonaniu budżetu Miasta Czeladź  za 2015 r  . oraz do wystąpienia do Rady

Miejskiej w Czeladzi z wnioskiem o  udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015  rok. 

Głosowanie jawne za przyjęciem opinii

Głosów „za”: 4

Głosów  „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”:0

Ilość członków komisji  obecnych na sali w trakcie  głosowania: 4

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

budżetu za 2015 rok

Kamil Kowalik- odczytanie  treści  uchwały  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia  2 czerwca  2016 r.  w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź

za 2015 rok

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

z 2016 r. poz.446.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885z  późn.  zm. ), uchwala, co następuje:

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

Burmistrzowi Miasta Czeladź  za 2015 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.” 

Głosowanie jawne za przyjęciem uchwały

Głosów „za”: 4

Głosów  „przeciw”: 0
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Głosów „wstrzymujących się”:0

Ilość członków komisji  obecnych na sali w trakcie  głosowania: 4

Kamil Kowalik- podziękowanie członkom za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknięcie obrad komisji. 

Prowadzący obrady

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Kowalik 

Protokolant 
Katarzyna Gierat

W ZAŁACZENIU: W ZAŁACZENIU: 
Lista obecności 
  UCHWAŁA  KOMISJI  REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  z dnia  2 czerwca  

2016 r. 
w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź   za 2015 rok
 Załącznik do uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Czeladzi z dnia 2 czerwca  2016 r.  

-O P I N I A  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi  o wykonaniu budżetu Miasta 
Czeladź za 2015  rok z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 Opinia RIO  z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Czeladź sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego 

1) Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  Czeladź  za  2015  rok  (stanowiące  Zał.  nr  1  do
Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku),  wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu  (Uchwała Nr 4200/IV/2016 z dnia 8 kwietnia
2016 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 2015 rok (stanowiącą zał.  nr 2 do
Zarządzenia  Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Czeladź  z dnia 30 marca 2016 roku ), 

3)  Sprawozdanie  finansowe  jednostki  samorządu terytorialnego  Miasta  Czeladź  za  2015  rok  (data
wpływu do Biura Rady, dnia  28.04.2016r.)

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

 Protokół został napisany, dnia: 03.06.2016
 Protokół został  umieszczony w BIP, dnia:  ………………………
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