
SE-RM.0012.2.2016

   Protokół z posiedzenia komisji

      Finansowo-Budżetowej 

                        z 30 stycznia 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 stanu zadłużeń czynszowych i podejmowanych działań przez ZBK.

 Sprawy bieżące.
Czas trwania posiedzenia: 1:00 (14:40 do 16:40) 

Frekwencja Radnych:

1. Marcin Gadecki
2. Waldemar Żak
3. Marek Kocoń
4. Stanisław Pisarek
5. Monika Pawlik 
6. 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.

 Analiza stanu zadłużeń czynszowych i podejmowanych działań przez ZBK.

 Sprawy bieżące.
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M. Gadecki – mamy 4 projekty do zaopiniowania. Zacznijmy od Projektu  nr 2 / 2017 w sprawie udzie-
lenia dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi.
Skarbnik – to jest formalność tylko żeby była uchwała a potem będzie porozumienie do spisania.

Burmistrz – wystąpiła do nas ze szpitala izba przyjęć i zdecydowaliśmy razem z dyr Kołaczem, że
damy te środki na uposażenia izby przyjęć.  Wyposażymy izbę przyjęć.

M. Gadecki – glosujemy.

Głosowanie nad projektem  

za – 5 

wstrz – 0 

przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały 

M. Gadecki – kolejny Projekt nr  8  A /2017w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Skarbnik  –  Zwiększenie  planu  wydatków  bieżących  i  majątkowych  budżetu  miasta  –  o  kwotę,
5 550 225,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 250 225,00 zł, wydatki majątkowe – 5 300 000,00 zł.

2) Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 550 225,00 zł
w tym: a) wydatki bieżące –  250 225,00  zł, b) wydatki majątkowe – 300 000,00 zł,

 3)  Plan wydatków po zmianach wynosi 35 857 185,95 zł:, w tym: a)  wydatki bieżące: 115 573 432,31
zł b)  wydatki majątkowe:  35 857 185,95 zł.

Burmistrz – założyliśmy, że kopalnia kultury nie będzie nas kosztowała dodatkowo. Teraz na początku
zabieramy  część  środków  z  promocji.  Pracownicy,  którzy  tam przejdą,  którzy  są  sfinansowani  z
jednostek gdzie wcześniej byli. Na pewno będą jakieś środki dodatkowe potrzebne bo poszerzyliśmy
grono pracowników. Póki co nas nie kosztuje więcej niż te środki, które były zabezpieczone. Kopalnia
będzie działać komercyjnie i sprzedawać bilety.

W. Żak - czy te koszty dot kopalni to są ostateczne koszty?

Burmistrz – może to są wszystkie koszty, ale trudno powiedzieć  na 90 % to jest wszystko.

I. Owczarz – Nauczyciele z G1 narzekali odnośnie tej hali.

Burmistrz – ta hala jest uniwersalna i już to mówiłem. Usiądę z nauczycielami i dyrektorem szkoły i
wytłumaczę im to wszystko a poza tym  boisko jest bezpiecznie nie ma obaw do niczego. 

I. Owczarz – ciesze się, że Pan mówi, że jest bezpieczne ja się nie znam na tym więc pytam. 

Burmistrz – sprowadziłem dwie największe firmy żeby sprawdzić tą nawierzchnie w hali i według nich
ta jest najlepsza jaka może być nawierzchnia i nie jest to tartan.

M. Gadecki  - głosujemy

za – 5 

wstrz – 0 
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przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki -  Projekt nr  9 A /2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na
lata 2017-2030

za – 5 

wstrz – 0 

przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki  –  Projekt  nr   10 /2017 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/125/2015 Rady Miejskiej  w
Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.

Skarbnik – te nie wykorzystane pieniądze z obligacji przenosimy na 2017r.

M. Gadecki – glosujemy.

za – 5 

wstrz – 0 

przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

M. Gadecki - Analiza stanu zadłużeń czynszowych i podejmowanych działań przez ZBK.

E. Kiedżyn – osiągamy tutaj sukces, ograniczamy przyrost zadłużenia, mam nadzieje że za dwa lata
będę mogła powiedzieć, że nie będzie zadłużenia. W 2010r. był przyrost 80% na koniec listopada nie
przekraczał 2% grudzień nam się pogorszył ale to z uwagi na święta. W skali kraju przyrost wzrasta,
my na  tle  całego  kraju  możemy powiedzieć,  że  jest  sukces  mając  2%.  W ubiegłym roku  było  5
eksmisji, chcemy polubownie proponować inne mieszkanie, gdzie nie ma dobrej woli. Każdy dłużnik
jest dłużnikiem na własne życzenie. Każdy kto ma niski dochód dostaje więcej środków. Współpraca z
osobami zadłużonymi jest ciężka zazwyczaj to są alkoholicy którzy nie pracują od lat. 

I. Owczarz – temat jest mi bardzo bliski. Jak 500 + wpłynęło?

E.  Kiedżyn  –  trudno  mi  tutaj  powiedzieć  program  500+  nie  jest  dochodem,  najczęściej  z  tego
programu korzystają mieszkańcy mieszkań socjalnych gdzie maja wielodzietne rodziny. 

I. Owczarz – nikt nie daje się na to stanowisko jak Pani Dyrektor, zna Pani te osoby rozmawia Pani z
nimi.  

W. Żak – czy sprawdza się ten program mieszkanie za remont?

E. Kiedżyn – póki co było 5 mieszkań w tym programie i 3 mieszkania znalazły nabywców, 2 będą w
kolejnej edycji. 

M. Gadecki – na jaka kwotę jest najwyższe zadłużenie?
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E. Kiedżyn – to jest około 150 000,00 zł. ta osoba już nie mieszka ale dług wzrasta bo są wliczane
odsetki. 

M. Gadecki – kwotę mamy na ponad  2 000 000,00 zł, jakieś są wpłaty od dłużników? 

E. Kiedżyn – póki co nie płacą, mamy wyroki, lada dzień będziemy wysyłać do komornika.

Burmistrz – to jest przykre bo przychodzą dzieci już z długami rodziców. 

M. Gadecki - jaką kwotę mamy kwotę dłużników nie mieszkających już?

E. Kiedzyn – sprawdzimy to.

Burmistrz - i ile w tym jest odsetek. 

M. Gadecki – czy w 2016 r. przybyło nam nowych dłużników?

E. Kiedżyn – sprawdzimy.   

M. Gadecki sprawy bieżące nie widzę pytań dziękuję zamykam posiedzenie komisji.  

Protokołował: Mateusz Bochenek

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 10.01.2017 r.

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