
SE-RM.0012.8.2016

   Protokół z posiedzenia komisji

      Finansowo-Budżetowej 

                           z 15 lutego 2017 r.                                            

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy
oraz z skierowanymi do komisji uchwałami.
Prowadząca obrady: Przewodniczący komisji Marcin Gadecki
Porządek obrad: 

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 Analiza pozyskania i  wykorzystania środków pozabudżetowych-złożone wnioski  i  uzyskane
efekty w 2016 r. oraz plan na 2017 r.

 Sprawy bieżące.

Czas trwania posiedzenia: 1:00 (13:00 do 14:00) 

Frekwencja Radnych:

1. Marcin Gadecki
2. Waldemar Żak
3. Marek Kocoń
4. Dariusz Pietrzykowski

Nieobecni Radni:

1. Stanisław Pisarek
2. Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu: 
1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
2. Skarbnik Urszula Polak-Wałek

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

 Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad

M. Gadecki -  witam Państwa serdecznie na posiedzeniu komisji, porządek jest następujący:

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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 Analiza pozyskania i wykorzystania środków pozabudżetowych-złożone wnioski i uzyskane efekty
w 2016 r. oraz plan na 2017 r.

 Sprawy bieżące.

M. Gadecki – przechodzimy do pkt 1: proszę o wprowadzenie panią Skarbnik. 
Skarbnik – Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu miasta – o kwotę, 250 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe – 250 000,00 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 151 865 063,26 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 115 506 432,31 zł

b) wydatki majątkowe – 36 358 630,95 zł.

§ 2.  Zmianę zapisów § 4 uchwały XXXII/419/2016 z dnia  19 grudnia  2016 roku,  który  otrzymuje
brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 8 489 282,66 zł, stanowi niedobór

budżetu, który pokryty zostanie:

- przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne) 8 054 837,66 zł,

- wolnymi środkami 434 445,00 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 545 162,34 zł

- przychody budżetu w łącznej kwocie 13 034 445,00 zł,

M. Gadecki – czy ktoś ma pytania?
Głosowanie nad projektem uchwały
Za – 4 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
M. Gadecki – Przechodzimy do pkt analiza pozyskania i wykorzystania środków pozabudżetowych-
złożone wnioski i uzyskane efekty w 2016 r. oraz plan na 2017 r. Proszę o wprowadzenie do tematu. 
M. Skiba – w materiale zebraliśmy wszystkie wnioski, które zostały złożone od zeszłego roku, to jest
blisko 30 wniosków, ubiegamy się o dofinansowanie z rożnych środków. Jeżeli chodzi o wnioski z UE
jeżeli w konkursie jest złożonych kilka wniosków są rozpatrzone w ciągu 6 miesięcy,  a jeżeli jest wię-
cej to potrzeba około 1 roku. Jeżeli chodzi o pozostałe projekty są w trakcie oceny i tutaj czekamy na
wyniki. Kolejne wnioski, które macie w wykazie czyli drogi lokalne dostaliśmy dofinansowanie na budo-
wę letniej, pod koniec sierpnia w roku 2016 złożyliśmy wniosek w ramach programy budowy Piłsud-
skiego. Kolejny projekt to budowa boiska przy MZS tutaj dofinansowanie 249 600,00 zł do tego zada-
nia. Kolejne dofinansowanie 2 kortów 114 000,00 zł. dalej program „Maluch” staraliśmy się o otworze-
nie dodatkowych  24 miejsc. Kolejny projekt zielona pracownia w MZS,  kolejny projekt uczący się na-
uczyciel kwota 154 000,00 zł.  kolejne projekty szkół podstawowych. Projekt SP1, G3, kolejne projekty
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to projekty złożone przez MBP.  Kolejny program z Europejskiego programy dot MOP-su. Do końca lu-
tego będziemy składać wniosek w ramach rewitalizacji, projekt inwestycyjny, w marcu będziemy skła-
dać projekty miękkie. Do końca marca Rynek 22. Kolejne projekty szykujemy się do budowy tras ro-
werowych i punktów przesiadkowych. Planujemy złożyć wniosek na remont cechowni. 
M. Gadecki - czy są pytania?
Burmistrz - jakie jest łączne zadurzenie lokatorów?
E. Kiedżyn - około 2 000 000,00 zł. 
Burmistrz - chce uczulić państwa radnych spotykacie się z mieszkańcami. My jako gmina robimy bar-
dzo dużo pomagając ludziom, w sprawie smogu. Wszystkie pieniądze, które mamy na ten cel wyko-
rzystujemy
E. Kiedżyn – każdorazowo obserwujemy kto czym pali i robimy te działania. 
D. Pietrzykowski – chodzi o ul 3 Kwietnia kiedyś było to os. zabytkowe i ludzie dopytują jeżeli nie jest
czy mogą sobie ocieplać?
Skarbnik – strefa jest zabytkowa, w momencie kiedy ludzie wymienili okna bez uzgodnienia i stad po-
szły informacje z podatków. 
Burmistrz – każda zmiana musi być uzgodniona a to jest cała strefa. 
Skarbnik – oni wcześniej w ogóle nie płacili i dlatego pytania, ale to są groszowe podatki. 
Burmistrz – mieszkańcy na utrzymanie miasta płacą ponad 5 000 000,00 zł a wydatki miasta to 140
000 00,00 zł. To 5 000 000,00 zł  to jest na utrzymanie jednej lub dwóch szkół. 
M. Gadecki – proszę powiedzieć, przybliżyć informację odnośnie pkt przesiadkowych jak ma ten pro-
jekt wyglądać?
Burmistrz – mamy wstępną wizualizację kwota łączna 22 000 000,00 zł plus około 11 km  dróg rowe-
rowych, pierwsze centrum będzie na pętli tramwajowej przy Kombatantów, chcemy wykorzystać tą pę-
tle. Tam planujemy umiejscowić postój taxi. Będą przechodzić drogi rowerowe, będzie to pełne cen-
trum.  Będziemy planować też rondo na ul szpitalnej, które ułatwi nam. Drugi pkt przesiadkowy na ul.
Dehnelów i Katowickiej, projektantowi udało się to zrobić, ten trójkąt zostanie przebudowany. Wszyst-
kie autobusy wyjeżdżające z Dehnelów będą zatrzymywać się na ul. Katowickiej. Tam będzie autobus,
rower, parkingi. Trzecie centrum będzie na Francuskiej parking, który jest naprzeciwko kopalni kultury.
Tam planujemy parking na 80 samochodów, który będzie obsługiwał imprezy odbywające się w kopal-
ni. 
M. Gadecki – czy wraz z tymi ścieżkami jest też wymiana oświetlania?
M. Skiba – taki wniosek został złożony i jest to oddzielny wniosek.
Burmistrz – jeżeli chodzi o drogi rowerowe przy przesunięciu lamp będziemy wymieniać na to energo-
oszczędne. Na terenach zielonych oświetliliśmy te drogi, każdą lampę jak wymieniamy wymieniamy
na led. 
M. Gadecki – czy w sprawach bieżących są pytania? zamykam posiedzenie komisji.

Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            
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Data napisania protokołu : 10.01.2017 r.

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