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    Protokół z posiedzenia komisji 

               Finansowo-Budżetowej      

                                 z 22 października 2018                                          

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

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:

• Realizacja Budżetu Miasta za III kwartał 2018 roku

• Sprawy bieżące

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Czas trwania posiedzenia: 0:15 (14:45 do 15:00)

Frekwencja Radnych:

• Marcin Gadecki

• Waldemar Żak

• Dariusz Pietrzykowski

Nieobecni Radni:

• Marek Kocoń

• Stanisław Pisarek

• Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu:

• Skarbnik Bogusława Tanhojzer

Pozostałe osoby: brak

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad:

M. Gadecki – Witam serdecznie porządek jest następujący. 

• Realizacja Budżetu Miasta za III kwartał 2018 roku
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• Sprawy bieżące

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

M. Gadecki – proszę Panią skarbnik o w parę słów w punkcie 1. Realizacja Budżetu Miasta za III kwartał 2018 roku.

Skarbnik – prezentacja tematu. (materiał w załączeniu protokołu)

M. Gadecki – dziękuję, czy są pytania? Cieszymy się, że te dochody ze sprzedaży są na poziomie 10 000 000,00 zł i jest to spora

kwota za która można wykonać wiele inwestycji. Przechodzimy do zmian w budżecie

Skarbnik –  Mamy Zmiany w planie dochodów, określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1 Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu miasta – o kwotę 14 029 512,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe – 14 029 512,00 zł,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 150 144 399,76 zł:, w tym:

a) dochody bieżące: 126 807 577,59 zł

b) dochody majątkowe: 23 336 822,17 zł.

§ 2. Zmiany w planie wydatków, określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 158 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 158 000,00 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 14 187 512,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 158 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 14 029 512,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 154 415 083,30 zł:, w tym:

a) wydatki bieżące: 120 525 109,47 zł

b) wydatki majątkowe: 33 889 973,83 zł.

M. Gadecki – dziękuję czy są pytania? Głosujemy projekt  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Głosowanie nad projektem

za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M.  Gadecki  –  kolejny  projekt  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Czeladź  na  lata  2018  –  2030,

przechodzimy do głosowania

Głosowanie nad projektem
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za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – czy są jeszcze pytania? zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 22.10.2018 r.

Data podpisania protokołu :..............................

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


