
B-RM.0012.27.201

    Protokół z posiedzenia komisji

               Finansowo-Budżetowej 

                                 z 16 kwietnia 2018 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: 

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

2.  Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 3 miesiące roku 2018

3. Sprawy bieżące

Czas trwania posiedzenia: 0:45 (14:45 do 15:30) 

Frekwencja Radnych:
1) Marcin Gadecki
2) Waldemar Żak
3) Dariusz Pietrzykowski
4) Stanisław Pisare
5) Marek Kocoń

Nieobecni Radni:
• Irena Owczarz

Kierownictwo Urzędu: 
1. Skarbnik Urszula Polak-Wałek

2. Burmistrz Zbigniew Szaleniec

3. Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby: 

Prezes ZIK Artur Smagorowicz

Dyrektor MZGK Izabela Penszko

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

 Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy
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Przebieg obrad:

M. Gadecki -  witam Państwa serdecznie na posiedzeniu komisji, porządek jest następujący:
1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

2.  Zadania inwestycyjne w mieście i stopień ich realizacji za 3 miesiące roku 2018

3. Sprawy bieżące

M. Gadecki – Zacznijmy od Projektów uchwał proszę Panią Skarbnik do pierwszego Projektu Nr

68 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok

Skarbnik – Mamy Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 3 216 097,00 zł:

dział 756 – 3 157 540,00 zł – wpływ środków z podatku od czynności cywilno-prawnych

dział 758 – 55 141,00 zł – zwrot podatku VAT za 2013 rok

dział 801 – 3 416,00 zł – dodatkowe dochody z odszkodowania

Kolejna rzecz to Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 4 016 097,00 zł, w:

- dział 700, rozdział 70095 o kwotę 180 000,00 zł w tym; wydatki bieżące – 55 000,00 zł, z

przeznaczeniem na remont dachu Szpitalna 5b, koszty sądowe i komornicze, oraz wydatki

majątkowe  w  wysokości  125  000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  przygotowanie  programów
funkcjonalnoużytkowych

do planowanych w kolejnych latach inwestycji (dodatkowe dochody)

- dział 750, rozdział 75023 o kwotę 25 141,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące

funkcjonowanie urzędu, w tym w szczególności na pokrycie kosztów sądowych i komorniczych

(dodatkowe dochody)

- dział 750, rozdział 75075 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na wydatki

dotyczące promocji miasta (dodatkowe dochody)

- dział 754, rozdział 75404 o kwotę 25 000,00 zł, (wydatki bieżące) na sfinansowanie dodatkowych

patroli Policji w okresie letnim (dodatkowe dochody)

- dział 754, rozdział 75411 o kwotę 20 000,00 zł, (wydatki bieżące) na dotacje do Powiatu z

przeznaczeniem na remonty i zakupy powiatowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (dodatkowe

dochody)
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- dział 801, rozdział 80101 o kwotę 122 508,00 zł (wydatki bieżące – 3 416,00 zł, wydatki majątkowe

119 092,00 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz remont basenu

w SP 5 (dodatkowe dochody)

- dział 852, rozdział 85202 o kwotę 72 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżące

funkcjonowanie DPS SENIOR (dodatkowe dochody)

- dział 900, rozdział 90004 o kwotę 2 500 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont

alejek i amfiteatru w parku Grabek (dodatkowe dochody oraz przeniesienie między działami)

- dział 900, rozdział 90015 o kwotę 61 448,00 zł (wydatki bieżące) na konserwację oświetlenia

ulicznego (dodatkowe dochody)

- dział 900, rozdział 90017 o kwotę 310 000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na bieżącą

działalność MZGK (dodatkowe dochody)

- dział 926, rozdział 92604 o kwotę 50 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na wykonanie

programu funkcjonalno - użytkowego budynku MOSiR (dodatkowe dochody)

-  dział  926,  rozdział  92695  o  kwotę  600  000,00  zł  (wydatki  majątkowe)  z  przeznaczeniem  na
wykonanie  bawialni  dla  dzieci  w  budynku  MOSiR  (dodatkowe  dochody).  Jak  również  mamy
zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł, w:

- dział 600, rozdział 60016 o kwotę 800 000,00 zł, (wydatki majątkowe) zadanie „Remonty dróg”

(przeniesienie między działami)

Burmistrz  –  jeżeli  chodzi  o   Park  Grabek  te  środki,  które  zabezpieczyliśmy  one  zabezpieczają

zagospodarowanie terenu z zalewem i oświetleniem, które tam organizujemy, chcemy żeby ten park

był  w  100%  zrobiony  a  nie  tylko  w  częściach,  dobrze  by  było  we  wrześniu  oddać  ten  park

wyremontowany, w przyszłej kadencji chciałbym też wyremontować basen jeśli tylko będę miał na to

wpływ. 

M. Gadecki – Mamy kwotę 25 000 zł na patrole policyjne, chciałbym bardzo podziękować za te środki,

wielokrotnie starałem się o patrole policyjne.  Dziękuje Panu bardzo. 

Burmistrz – w maju przedstawimy taki kompleksowy program bezpieczne miasto. Chcemy również

poszerzać działalność z monitoringiem i będą te dodatkowe patrole od czerwca do września. Radni

też wnioskowali żeby na piaskach był taki punkt żeby mieszkańcy mogli zgłosić coś, jakiś problem i

udało się to ustalić że na Zwycięstwa będą mogli mieszkańcy złożyć policjantowi wniosku i skargi,

dobrze że policja wychodzi na przeciw nam w takich sprawach. 
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M. Kocoń- czy ta kwota 2 500 000 zł nie opóźni nam tego terminu odbioru tego amfiteatru?

Burmistrz – ogłosimy przetarg, sądzimy że uda nam się to zgrać, może jakieś drobiazgi zostaną ale 95

% myślę że się uda. Sądzę patrząc na przebieg inwestycji że uda się. 

M. Gadecki – głosowanie projektu 68 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Czeladź na 2018 rok

Głosowanie nad projektem

za – 4 

przeciw – 1 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki - kolejny projekt to konsekwencja wcześniej przyjętych zmian projekt w sprawie: zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2018 – 2030

Głosowanie nad projektem

za – 4 

przeciw – 1 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki - Projekt Nr 66 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/302/2016 Rady

Miejskiej  w Czeladzi  z  dnia  29 lutego 2016r.  w sprawie  zwolnienia  od podatku od nieruchomości

budynków, w których wykonano remont elewacji. Proszę Panią Skarbnik.

Skarbnik – tutaj nic się nie zmienia zgodnie z przepisami jesteśmy zobligowani żeby ogłosić jednolity

tekst. 

M. Gadecki – dziękuję, jeżeli nie ma pytań przechodzimy do głosowania. 

Głosowanie nad projektem

za – 5

przeciw – 0

wstrz – 0 
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Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – PROJEKT NR 67 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu. Tu

już rozmawialiśmy o tym, kto ma pytanie? Jeżeli nie ma pytań przejdziemy do głosowania. 

Głosowanie nad projektem

za – 5

przeciw – 0

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – Projekt Nr 70 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Projekt ten też był

omawiany przy budżecie, czy ktoś ma pytania? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania

Głosowanie nad projektem

za – 4

przeciw – 1

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki – przechodzimy do pkt 2  Zadania inwestycyjne w mieście i  stopień ich realizacji  za  3

miesiące roku 2018. Proszę MZGK. 

I. Penszko – Prezentacja tematu; Zadania; Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w

Czeladzi  na  centrum aktywności  lokalnej,  Aktywizacja  gospodarcza  terenu byłej  KWK SATURN –

budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana (etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield), Nowe funkcje

społeczno  –  gospodarcze  dla  zabytkowej  kopalni  Saturn,  Postindustrialne  Centrum  Dziedzictwa

Górnictwa  Węglowego  w  Zagłębiu  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu,  Waloryzacja  przyrodnicza

starorzecza  w  Parku  Grabek  wraz  z  ukształtowaniem  krajobrazu  i  strefy  przyrodniczej  oraz

infrastrukturą towarzyszącą. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach gminy

Czeladź. Dosprzętowienie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Prochownia” – park zabaw,

budowa parkingów, remonty i budowa chodników. 

M. Gadecki – dziękuję za materiał czy ktoś ma pytania? Dziękuje kolejna grupa to ZIK 
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A.  Smagorowicz  –  Tutaj  mamy przebudowę ulicy  Francuskiej  jest  to  dość  awaryjny  odcinek,  jest

wyłoniony wykonawca, będą tam dość głębokie wykopy robione. Mamy zadanie wspólne tak jak Pani

dyrektor MZGK mówiła czyli Betony, chcemy przenieść część ścieków do oczyszczali w Katowicach.

Burmistrz – taki dużym inwestorem jest MOSiR, przygotowują się do przetargów remontu stadionu i

bawialni i jeżeli państwo przyjmą ten projekt, MOSiR będzie dość znaczące środki wykorzystywał.

M. Gadecki – czy są pytania? wyczerpaliśmy pkt 2, mamy jeszcze sprawy bieżące. Mamy pismo teraz

odczytam. ( w załączeniu)

Burmistrz – wydaje mi się że to nie ma żadnej mocy prawnej, przyjmujemy do wiadomości, ale póki co

wstrzymał bym się z podejmować decyzji z tym. 

M. Gadecki – jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam posiedzenie komisji. 

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 16.04.2018 r.

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