
SE-RM.0012.52.2016

    Protokół z posiedzenia komisji

               Finansowo-Budżetowej 

                                 z 6 listopada 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

 Realizacja Budżetu Miasta za III kwartał 2017 roku

Sprawy bieżące 

Czas trwania posiedzenia: 1:15 (14:45 do 16:00) 

Frekwencja Radnych:
1. Marcin Gadecki
2. Waldemar Żak
3. Dariusz Pietrzykowski
4. Stanisław Pisarek
5. Marek Kocoń
6. Irena Owczarz

Nieobecni Radni: 
brak

Kierownictwo Urzędu: 
1. Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec
2. Z-ca Burmistrza Miasta E. Dmitruk
3. 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

 Realizacja Budżetu Miasta za III kwartał 2017 roku

 Sprawy bieżące 
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M. Gadecki - Mamy 5 projektów, pierwszy projekt 113 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź

na 2017 rok. Proszę Panią Skarbnik.

Skarbnik  –  w  §  1  mamy zmiany  w  planie  dochodów,  określone  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej

uchwały, w tym:

1 Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu miasta – o kwotę 44 389,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 44 389,00 zł,

3 Plan dochodów po zmianach wynosi 145 775 302,66 zł:, w tym:

a) dochody bieżące: 120 840 881,37 zł

b) dochody majątkowe: 24 934 421,29 zł,

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

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 345 027,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące –345 027,80 zł,

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu miasta – o kwotę 82 032,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 82 032,80 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 157 949 969,71 zł:, w tym:

a) wydatki bieżące: 122 700 302,76 zł

b) wydatki majątkowe: 35 249 666,95 zł.

§ 3. Zmianę zapisów § 4 ust. 1, 2 i 4 uchwały XXXII/419/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku, które
otrzymują brzmienie:

„§ 4.1 Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 12 174 667,05 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 3 575 591,39 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

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

- przychody budżetu w łącznej kwocie 16 719 829,39 zł,
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I. Owczarz – w jednym punkcie są nie wykorzystane stypendia szkolne?

Skarbnik – na stypendia mamy jeszcze 2 miesiące, póki co nie było zgłoszeń. 

Glosowanie nad projektem

za – 5

przeciw – 0 

wstrz – 1 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M.Gadecki – kolejny projekt 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź

na lata 2017 – 2030 konsekwencja projektu poprzedniego.

Głosowanie nad projektem:

Za – 5 

przeciw-0

wstrz-1

Rozstrzygnięcie: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M. Gadecki – kolejny projekt 110  w sprawie:  zmiany Uchwały nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej w

Czeladzi w sprawie opłaty targowej.

Skarbnik - tutaj są zmiany tylko ustawy nie dotyczy to stawek. Techniczna zmiana. 

M. Gadecki – głosujemy jeżeli nie ma pytań. 

za – 6

przeciw-0

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M. Gadecki – kolejny projekt 111 w sprawie: ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od

nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Czeladź na rok 2018.
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Skarbnik – autopoprawka też dotyczy zmiany technicznej.

M. Gadecki – fajnie, że utrzymujemy stawki na stałym poziomie i tylko o inflacje się to różni.

S.  Pisarek –  50  % polaków nie  wie,  że  płaci  podatki,  podatki  są tym elementem, które  reguluje

państwo z obywatelem. Ja uważam, że Czeladź  teraz jako bawiące się miasto, stawiające piękne

budynki  nie musimy podnosić podatków. Atrakcją dla przedsiębiorcy jest to, że podatki są niższe niż

w innych miastach. 

Burmistrz – wydatki bieżące są płacone, gdybyśmy obniżali nie mieli byśmy tego co mamy teraz. Pan

uważa,  że my nie  powinniśmy się  bawić  u nas tylko w Sosnowcu,  albo w Będzinie.  Ja uważam

inaczej.

S. Pisarek – nie chce zaczynać polemiki, ale w wielu dziedzinach generujemy wysokie koszty.  Jestem

przedsiębiorcą i jestem za tym żeby nie podnosić podatków. 

Burmistrz - na przeciętnego mieszkańca to jest nic najwięcej płacą firmy typu Panatoni. Tutaj trzeba

znaleźć złoty środek i taką propozycje Państwo nam składa i my się zgadzamy albo nie. Więc nie

podwyższamy.

S. Pisarek - podwyższamy o stawki inflacji.

Za – 5 

przeciw – 1 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M. Gadecki - kolejny projekt 112 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomościami na rok 2018

S. Pisarek – czy zgłaszają się przedsiębiorcy w sprawie zwolnień?

Skarbnik - zgłaszają się i rozpatrujemy osobiście. Jak ktoś potrzebuje pomocy burmistrz pomaga.

M. Kocoń -  dużo składanych jest wniosków o zwolnienie? 

Skarbnik – nie ma dużo.

Gadecki – glosujemy projekt 112

za – 6  

przeciw – 0 
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wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie: pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M. Gadecki – czy są pytania do materiałów sesyjnych jeżeli nie przechodzimy do pkt 2 proszę panią

Skarbnik. 

Skarbnik – wykonanie budżetu za 3 kwartały (przedstawienie sprawozdania) 

I.  Owczarz  –  składałam  pismo  jeżeli  chodzi  o  parkingi  na  21  listopada,  rozmawiałem  z  panem

Burmistrzem kiedyś. 

Burmistrz – jest szansa że kupi to prywatny przedsiębiorca i będzie partycypował w kosztach, dlatego

się wstrzymujemy bo też ludzie krytykują ten pomysł. 

I.  Owczarz  –  nie  jestem zwolennikiem prywatnego parkingu,  nie  wyobrażam sobie  jak  tam będę

przejeżdżać z ciężkim materiałem, dla mieszkańców była by ulga gdyby to zrobić bo tam stoją auta i

blokują. 

S. Pisarek – wiem, że tam jedna osoba twierdzi, że to jest budowanie z pieniędzy publicznych dla

prywatnego przedsiębiorcy.

Burmistrz  –  tam  trzeba  znaleźć  złoty  środek.  Bo  jeżeli  zrobi  to  ten  prywatny  przedsiębiorca  to

zablokuje  ten  teren  i  dalej  będą  się  blokować  tam  samochody.  Szpital  ma  ten  sam  problem.

Rozmawiałem  z dyrektorem żeby sobie zagospodarował teren koło szpitala. 

S. Pisarek – na 21 listopada można by brać opłatę od samochodów z innych miast np.

M. Gadecki – dochody mamy na 47 % czy w tym miesiącu coś jeszcze się zmieniło?

Skarbnik – sprzedaliśmy tylko 3 mieszkania.  

Burmistrz- pod koniec listopada mamy 3 przetargi i pod koniec grudnia też mamy 3 przetargi, może

być tak, że w 100 % nie wykonamy budżetu. 

Skarbnik – czekamy bo przetargi są ogłoszone. 

Burmistrz- procedury przetargowe są długie i trzeba długo czekać. 

M. Gadecki – przechodzimy do pkt 3 czy są pytania?

S. Pisarek – zasilamy się wodą z GPW?
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Burmistrz- nie, zasilamy się swoja wodą. Mamy naszą wodę z domieszką z wody z GPW żeby była

miększa. 

S. Pisarek – czytałem ostatnio że mamy droższą wodę niż sosnowiec.

Burmistrz – mamy znacznie tańszą niż w sosnowcu.

S. Pisarek - a ze ściekami?

Burmistrz – droższa. Jeżeli Pan mówi o ściekach, ale sama wodę mamy tańszą. Pracujemy nad tym

żeby woda była miększa. .

S. Pisarek – od lat ludzie narzekają na wodę.

Burmistrz – proszę nie przesadzać. Siemianowice są bardzo zainteresowane kupieniem wody od nas

więc będziemy dążyć żeby ją zmiękczyć. 

W. Żak – w związku z planowaną wymianą oświetlenia, którego regionu to dotyczy?

Burmistrz - wszędzie gdzie jest nasze a nie Tauronu. Trudno mi powiedzieć, które są to ulice ale około

1500 lamp jest naszych.

M. Kocoń – czy na Grabku coś będzie się działo w tym roku

Burmistrz - tak mamy takie plany. 

M. Gadecki - czy są pytania?  Zamykam posiedzenie komisji 

Protokołował: Mateusz Bochenek 

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 06.11.2017 r.

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