
    Protokół z posiedzenia komisji

               Finansowo-Budżetowej

                                 z 23 maja 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:

•Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

• Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2018 rok

•Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2017 r. Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych Miasta (MZGK, DPS „Senior”)

• Sprawy bieżące

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

Frekwencja Radnych:

1)Marcin Gadecki

2)Waldemar Żak

3)Dariusz Pietrzykowski

4)Stanisław Pisarek

5)Marek Kocoń

6)Irena Owczarz

Nieobecni Radni:

Kierownictwo Urzędu:

1.Skarbnik Bogusława Tanhojzer

2.Burmistrz Zbigniew Szaleniec

3.Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby:



Główna księgowa MZGK Małgorzata Zięba

Dyrektor DPS Senior Dominik Hodurek

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 I kwartał 2018 rok

•Sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2017 r. Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych Miasta (MZGK, DPS „Senior”)

• Sprawy bieżące

M. Gadecki – zacznijmy od projektów uchwał. Projekt Nr 79 w sprawie: zmian w Budżecie Miasta na 2018
rok, proszę Panią Skarbnik

Skarbnik  -  Mamy  zmiany  w  planie  dochodów,  określone  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały,  w  tym:
Zwiększenie planu dochodów  bieżących i majątkowych  budżetu miasta – o kwotę  307 000,00 zł , w tym: 

a) dochody bieżące – 300 000,00 zł, 

b) dochody majątkowe - 7 000,00 zł 

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 168 259 106,47 zł:, w tym: 

a) dochody bieżące: 124 418 539,30 zł 

b) dochody majątkowe: 43 840 567,71 zł. 

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

1. Zwiększenie planu wydatków  bieżących i majątkowych  budżetu miasta – o kwotę 425 541,00 zł ,  w tym: 

a) wydatki bieżące –160 500,00 zł, 

b) wydatki majątkowe –265 041,00 zł, 

Zmniejszenie planu wydatków  bieżących i majątkowych  budżetu miasta – o kwotę 118 541,00 zł

,  w tym: 

a) wydatki bieżące – 60 500,00 zł, 

b) wydatki majątkowe – 58 041,00 zł, 

Plan wydatków po zmianach wynosi  172 529 790,01

zł:, w tym: 

a) wydatki bieżące: 118 944 250,78 zł 

b) wydatki majątkowe: 53 585 539,23 zł. 

Skarbnik – Są dwie poprawki, wkradł się czeski błąd, więc proszę o przyjęcie z tymi poprawkami.



M. Gadecki – czy są pytania do projektu? W takim razie głosujemy  Projekt Nr 79 w sprawie: zmian w
Budżecie Miasta na 2018 rok.

Głosowanie nad projektem

Za – 6

Wstrz – 0 

Przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M. Gadecki - Kolejny Projekt Nr 80 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na
lata 2018 -2030.  To jest konsekwencja wcześniej przyjętego. Czy są pytania?

Skarbnik – ja tylko uzupełnię, tam jest wprowadzony projekt o alternatywne źródła energii jest to nie zbędne
do złożenia wniosku o ubieganie się o dofinansowanie.

Głosowanie nad projektem

Za – 6

Wstrz – 0 

Przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M.  Gadecki  – wracamy do wniosku 100 mieszkańców,  który  został  złożony pod obrady sesji,  jednym z
reprezentantów jest Pan Radny Stanisław Pisarek. 

S. Pisarek -  grupa mieszkańców Czeladzi, która reprezentuję uważa, że diety są za wysokie, mamy 30 000
tys. mieszkańców i my w tej chwili mamy 90% kwoty bazowej praktycznie jak byśmy byli 100 000 miastem.
Logika by mówiła żeby brać dietę wysokości 30% kwoty a w przypadku 100 000 mieszkańców  95 %. Mamy
wyższe diety niż miasta ościenne i przypominam dieta nie jest pensją, tylko rekompensatą np. za wyjście
wcześniejsze z pracy. Na początku mówiłem już tej kadencji, ale potraktowane to było jako populizm, wiele z
mieszkańców myśli że my jako radni jesteśmy pracownikami urzędu. Nie maja świadomości.

I. Owczarz – ja nie widzę problemu żeby obniżyć diety, ale nie zgadzam się z zapisami tej uchwały. Ja
mówiłam na początku kadencji o obniżeniu diet, ale komisja się nie zgodziła więc nie ruszałam dalej tematu,
ale uważam że teraz jest to temat populistyczny, niech nowa rada tym się zajmie.

D.  Pietrzykowski  –  ja  jestem od  dwóch lat  radnych,  ale  nie  jest  mi  obce  bo  od  wielu  lat  pracowałem
społecznie.

S.  Pisarek  –  wczoraj  usłyszałem  od  Pani  Fronczek  że  diety  są  po  to  by  rozdawać  te  pieniądze  na
stowarzyszenia itp., ale ja się z tym  nie zgadzam ponieważ jest do zaoszczędzenia ponad milion złotych,
wiec za te pieniądze można by coś zrobić. Jeszcze raz powtórzę że mamy największe diety przy dużym
zadurzeniu. Ta uchwala reguluje te wszystkie poprzednie uchwały nawet odnośnie delegacji służbowych.

Burmistrz – Państwo sami sobie ustalacie widełki Burmistrz tutaj nie ma nic do tego, jest od tego komisja
regulaminowa. To jest rola rady.

M. Kocoń – według mnie to jest klasyczny populizm. 

S. Pisarek – na początku kadencji z tym startowałem i szedłem z tym do wyborów i Ty Marek pamiętasz. 

M. Gadecki – ten projekt Pan przedstawił teraz a pracował nad nim rozumiem 3 lata?

S. Pisarek – nie, na początku kadencji składałem jeden, ale Pani Moćko stwierdziła że to jest populizm i nie
przeszło to. 

Burmistrz – jeżeli chodzi o samorząd lokalny, te zasady, które funkcjonują sprawdzają się. Ja wiem że Pan
by chciał wygrać wybory i rządzić miastem ale póki co Pan nie wygrał, jaka jest ocena radnego decydują
ludzie przy wyborach. 



S. Pisarek – Szanowni Państwo, przyszliśmy tu pracować społecznie a my pobieramy łakomy kąsek, to jest
ważne żeby tutaj społecznicy pracowali. 

I. Owczarz – Stasiu to nie jest tak, jeżeli ktoś się zwróci do mnie to nie wyobrażam sobie nie pomóc nie
zależnie od tego jaka jest wysokość diet. 

M. Gadecki – projekt będzie omawiany na sesji, więc wrócimy do tematu.

I. Owczarz – ja się nie zgadzam z tym projektem bo mam wiele wątpliwości co do zapisów. 

S. Pisarek – to jest tyko projekt możemy to poprawić przypominam.

Burmistrz – radni nie mogę zmienić tej uchwały bo jest podpisana przez 100 mieszkańców. 

M. Gadecki – zamykam ten temat, przechodzimy do pkt 2 Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2018 rok.

Skarbnik – Prezentacja pkt 2 Realizacja Budżetu Miasta za I kwartał 2018 rok. 

M. Gadecki – dziękuje, jeżeli nie ma pytań to ja chciałem tutaj podkreślić że dochody po stronie majątkowym
w pierwszym kwartale są na poziomie 2 000 000,00 zł co wynosi 11%.

Burmistrz – trudno określić termin realizacji, ale mam w planie wykonanie budżetu. 

M.  Gadecki  –  sprawozdanie  roczne  MZGK  i  SENIOR,  dziękuję  za  materiał.  Czy  są  pytania  do  tego
materiału? Przechodzimy do sprawy bieżących, czy są pytania? 

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

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 23.05.2018 r.

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

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


