
SE-RM.0012.23.2016

   Protokół z posiedzenia komisji

      Finansowo-Budżetowej 

                           z 24 kwietnia 2017 r.                                            

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

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

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 

 Polityka  podatkowa gminy.  Efektywność  egzekwowania  podatków oraz  podjęte  działania

podnoszące skuteczność wpłaty podatków w 2016r. 

 Sprawy bieżące. 

Czas trwania posiedzenia: 1:00 (14:40 do 15:40) 

Frekwencja Radnych:

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

Nieobecni Radni:

1. Stanisław Pisarek

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 

1/4



SE-RM.0012.23.2016

 Polityka  podatkowa gminy.  Efektywność  egzekwowania  podatków oraz  podjęte  działania

podnoszące skuteczność wpłaty podatków w 2016r. 

 Sprawy bieżące. 

M. Gadecki  –  przechodzimy  do  materiałów  sesyjnych  projekt  nr  50  A  w  sprawie  zmian  w
budżecie miasta na 2017 rok.

Skarbnik - Zwiększamy plan dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę 125 893,00 zł, w tym:
a) dochody majątkowe – 125 893,00 zł,  Plan dochodów po zmianach wynosi  144 532 606,61 zł:, w
tym:

a) dochody bieżące: 116 604 365,32 zł

b) dochody majątkowe: 27 928 241,29 zł, Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 780 131,00 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące – 110 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 670 131,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 155 857 003,15 zł:, w tym:

a) wydatki bieżące: 117 839 631,20 zł

b) wydatki majątkowe: 38 017 371,95 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 11 324 396,54 zł, stanowi niedobór
budżetu, który pokryty zostanie:

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

- przychodami z tytułu pożyczki 544 238,00 zł

- wolnymi środkami 2 725 320,88 zł . Ustala się przychody i rozchody budżetu:

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

- przychody budżetu w łącznej kwocie 15 869 558,88 zł, Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu zaciąganego w 2017 roku w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego

deficytu budżetu.

- emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 7 600 000,00 zł, w tym

na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 3 054 837,66 zł, oraz

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 545 162,34 zł.
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- pożyczki w wysokości 544 238,00 zł zaciąganej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017r.

roku. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości

24 973,00 zł.
M.  Gadecki – przechodzimy do glosowania projekt nr 50 A  w sprawie zmian w budżecie miasta na
2017 rok.
Za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
M. Gadecki – Projekt 51 A w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na
lata 2017 – 2030.
Za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
M.  Gadecki  –  projekt  52  w sprawie:  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tutaj rozmawialiśmy już wcześniej o tym, więc jeżeli
nie ma pytań proszę o przegłosowanie. 
Za – 5 
przeciw – 0 
wstrz – 0 
Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 
M.  Gadecki  -  przechodzimy  do  pkt  2  porządku  obrad  Polityka  podatkowa  gminy.  Efektywność
egzekwowania podatków oraz podjęte działania podnoszące skuteczność wpłaty podatków w 2016r.
materiał jest bardzo obszerny i dziękuje za niego. Proszę o parę słów w temacie. 
Skarbnik – jeżeli chodzi o podatki z jednej strony są to z jednego ze źródeł naszego budżetu. Podatki
lokalne stanowią około 25 % w skali naszych dochodów, więc wpływa to w jakiejś skali na budżet.
Podatki co roku są zmieniane  zdarza się, że są też obniżane to zależy od wskaźniku inflacji. Mówiąc
o podatku od środków transportowych tam też jest pewna stawka o którym decyduje budżet państwa a
nie radny.  Jeżeli  chodzi  o podatki,  które wpływają  do nas do budżetu od nieruchomości  od osób
fizycznych prawnych podatek rolny. Podatek rolny dochody z tego podatku są szczątkowe. Państwo
jako radni zatwierdzacie zwolnienia w formie uchwały.  Jeżeli  chodzi o politykę podatkową jest ona
taka że my praktycznie stosujemy taki minimalny wskaźnik inflacji i o tyle podwyższamy podatki, nie
jest  to  duży  wzrost  a  dochodzimy do  stawki  wymaganej  przez  ustawy.  Są  również  indywidualne
zwolnienia,  które  są  rzadkością,  po  głębszej  analizie  Pan Burmistrz  stosuje  takie  zwolnienia.  Na
przestrzeni lat te podatki utrzymają się na podobnym poziomie. 
Burmistrz – podatki te nasze to  25 %  i można informować mieszkańców że to to tylko nie całe 1/4
budżetu, który wynosi ponad 140 000 000,00 zł  i to co się wszystko dzieje to nie podatki tylko ale
również  pozyskiwanie  funduszy,  subwencje,  majtkowe  itp.  jeżeli  chodzi  o  śmieci  mam  dobrą
informacje nie będzie podwyżki za śmieci przez 2,5 roku i woda też nie będzie podnoszona więc do
końca kadencji mamy te ważniejsze rzeczy załatwione. 
D. Pietrzykowski - jest dużo skarg na pracowników ALBY
Burmistrz - trzeba o tym na bieżąco interweniować. Przyjmuje tą informacje. 
I. Owczarz – proszę o jakąś informacje w echu odnośnie segregacji  śmieci, bo nie da się patrzeć
czasami. 
Burmistrz – Będziemy musieli wzmocnić to edukację ekologiczną 
W Żak – co możemy robić z tym zadurzeniem podatku od nieruchomości. 
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Burmistrz- walczymy ostatnio nam się udało wywalczyć 400 000,00 zł
Skarbnik – do póki firma istnieje w KRS to nie możemy tego umorzyć. 
M.  Gadecki  –  chodzi  o  zaległości  podatku  od nieruchomości  te  900 000,00 zł  różnicy  czym jest
spowodowane?
Skarbnik – my już nie mamy dalej tej drogi skutecznej. Te zaległości dot. tych starych firm bo te nowe
to płacą regularnie. 
M. Gadecki - pkt nr 3 czy są pytania? Proszę klika słów powiedzieć o nowym urzędzie bo prace idą
dobrze widać. 
Burmistrz – nie mam informacji  kiedy konkretnie będziemy się przenosić, będziemy się starać żeby
najpóźniej było to we wrześniu, ale dzisiaj trudno powiedzieć. Inżynier kontraktu mówi że jest wszystko
dobrze  a  firma  że  będą  opóźnienia.  Wzięliśmy  sobie  takich  młodych  architektów  wnętrz,  którzy
zaprojektują sale sesyjną. Postanowiliśmy zlikwidować wszystkie wykładziny bo te stare na pewno nie
będą się nadawać, nie chce narzekać ale projekt, który był nie mogliśmy go odrzucić był to projekt
połączany z Jessica cały czas tak czegoś brakuje to sieci telefonicznej. Cały czas jest wojna żeby
pracownicy nie stanęli, ale firma jest solidna i póki co nie ma przestojów. Bądźmy dobrej myśli, ja
jestem optymistą. Tam gdzie był zegar daliśmy herb miasta a centralnie będzie orzeł biały, na sali
sesyjnej znajdzie się stary herb czeladzi jako pamiątka po tym pierwotnym urzędzie. 
W. Żak – ja wygląda frekwencji jeżeli chodzi o metropolie?
Burmistrz - pewnie nie będzie to duża ale apeluje do państwa żeby mówić mieszkańcom o tym. 
M. Gadecki – zamykam posiedzenie komisji.
Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 24.04.2017 r.

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