
B-RM.0012.53.2018

    Protokół z posiedzenia Komisji

                 Finansowo- Budżetowej

         z dnia 5 września 2018 r.               

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

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

Porządek obrad: Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
Czas trwania posiedzenia: 0:10 (16:30 do 16:40)
Frekwencja Radnych:

·Marcin Gadecki

·Dariusz Pietrzykowski

·Waldemar Żak

·Stanisław Pisarek

Nieobecni Radni:
·Irena Owczarz

·Marek Kocoń

Kierownictwo Urz  ędu:  
Burmistrz Zbigniew Szaleniec
Skarbnik Bogusława Tanhojzer

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia  

Pozytywnie zaopiniowano projekty :

Projekt Nr 99A w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Projekt Nr 100A w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030

M. Gadecki-  Witam Państwa na posiedzeniu komisji Finansowo-Budżetowej, witam pana Burmistrza, panią 
Skarbnik, dzisiaj mamy do zaopiniowania 2 projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Projekt nr 99A  w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2018 r. oraz projekt nr 100A   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030. Proszę Panią Skarbnik o kilka słów w sprawie 
wprowadzonych zmian.

Skarbnik- Szanowni państwo, uchwała w sprawie zmian w budżecie, jeśli chodzi o dochody obejmuje  
zwiększenie planu dochodów w dziale 700 o 37000 złotych z tytułu dodatkowych  zaległości jeszcze po 
byłym ZBK, zaległości czynszowych. W dziale 750 kwota 71678,31 złoty to są dodatkowe dochody z dotacji 
ze związku metropolitalnego oraz w dziale 926 o kwotę 4065 złoty są to dodatkowe dochody pozyskane 
przez MOSIR za usługę  strefy kibica. Te środki zostaną przeznaczone odpowiednio na  37000 zł na 
działalność bieżącą biblioteki, 71678,31 złoty na zapłatę czy  uregulowanie składki do związku za wykonanie



studium transportowego  oraz 4065 zł na działalność MOSIR. Pozostałe zwiększenia planów wydatków 
bieżących i majątkowych dotyczą w dziale 600 rozliczenia KZKGOP za lata 2015-2016 do którego związek 
był zobligowany przez RIO, okazuje się, że musimy im dopłacić  3947,23 zł  za te lata. W dziale 600 o kwotę 
167000 zł zwiększone wydatki bieżące na działalność bieżącą MZGK  oraz w dziale 754 o kwotę 25000 zł 
tutaj wystąpiło OSP z prośbą o dodatkowe środki na remont strażnicy i w dziale 900 kwota 170000 zł z 
przeznaczeniem na stworzenie systemu kamer na terenie parku, na terenie miasta. Tez zwiększenia 
wydatków pokrywają się z wolnymi, które nie będą wykorzystane do końca roku środkami także uchwałą nie 
powoduje powiększenia deficytu budżetu.

M.Gadecki- kto z Państwa ma pytania do pani Skarbnik lub do pana Burmistrza w sprawie przedstawionych 
zmian w budżecie miasta na 2018 rok? Przystępujemy do głosowania projektu nr 99A w sprawie zmian w 
budżecie miasta na 2018 r.

Głosowanie:
Za- 3 
Przeciw-0
Wstrz-1
ilość radnych w komisji:6 
ilość radnych podczas głosowania:4

Zaopiniowano pozytywnie projekt nr 99A.

M.Gadecki- Kolejny projekt do zaopiniowania przez komisję to jest projekt 100A w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030. Czy są jakieś pytania?Proszę panią 
Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik- poza tym, że tak jak zwykle jest to dostosowanie do budżetu, zmienialiśmy zadania, które są w 
wykazie przedsięwzięć. Są wprowadzone 2 nowe zadania, na które środki w budżecie 2018 r. są, na 2019 r. 
będą w projekcie. Zadana w pozycji 1.3 i 1.2. Dokumentacja i scalenie nieruchomości położonej przy ulicy 
szyb Jana w Czeladzi oraz w pozycji 1.3.23 opracowanie  dokumentacji projektowej pod budowę ul. 
Ogrodowej w Czeladzi. Aby podpisać te umowy, które przekraczają   jest konieczność wprowadzenia ich do 
wykazu przedsięwzięć.

M.Gadecki- Wszystko to  o czym pani Skarbik powiedziała jest w materiale, który Państwo przygotowali na 
najbliższą sesję. Czy Państwo mają pytania?  Przystępujemy do głosowania projektu nr 100A w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018-2030.

Głosowanie:
Za-3
Przeciw-0
Wstrz-1 
ilość radnych w komisji:6 
ilość radnych podczas głosowania:4

Projekt zaopiniowano pozytywnie

M.Gadecki- wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej komisji. Zamykam posiedzenie komisji finansowo-
budżetowej.

Protokołowała Przewodniczący 

Milena Kubasik- Janicka               Marcin Gadecki

Data napisania protokołu :.06.09.2018

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


