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    Protokół z posiedzenia komisji 

               Finansowo-Budżetowej      

                                 z 24 września 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

• Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2018 roku

• Propozycje do budżetu Miasta na 2019 rok

• Sprawy bieżące

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

Frekwencja Radnych:

• Marcin Gadecki

• Marek Kocoń

• Irena Owczarz

• Dariusz Pietrzykowski

• Stanisław Pisarek

Nieobecni Radni:

• Waldemar Żak

Kierownictwo Urzędu:

• Skarbnik Bogusława Tanhojzer

• Burmistrz Zbigniew Szaleniec

• Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby: brak

Ustalenia i Rozstrzygnięcia



B-RM.0012.49.2018

Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad:

M. Gadecki – Witam serdecznie porządek jest następujący. 

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

• Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2018 roku

• Propozycje do budżetu Miasta na 2019 rok

• Sprawy bieżące

M. Gadecki – przechodzimy do pkt 1 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych Projekt Nr 102 w sprawie zmian w Budżecie Miasta na

2018 rok proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do projektu.

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 104 974,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące –104 974,78 zł,

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 163 727 111,53 zł:, w tym:

a) dochody bieżące: 126 360 777,36 zł

b) dochody majątkowe: 37 366 334,17 zł.

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

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 377 235,78 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące –273 444,78 zł,

b) wydatki majątkowe –103 791,00 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta – o kwotę 272 261,00 zł, w

tym:

a) wydatki bieżące –168 470,00 zł,

b) wydatki majątkowe –103 791,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 167 997 795,07 zł:, w tym:

a) wydatki bieżące: 120 078 309,24 zł

b) wydatki majątkowe: 47 919 485,83 zł.

M. Gadecki – dziękuję, kto ma pytania? Ja chciałem zapytać o bawialnie jakie tu będą terminy realizacji tej bawialni?

Burmistrz – czekamy tylko na zabezpieczenie środków, po ogłoszeniu przetargu myślę, że pod koniec października rozpoczniemy

prace.  

M. Gadecki – dziękuje. 
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I. Owczarz – czy przetarg jest już o głoszony na Park Alfred?

Burmistrz – jest rozstrzygnięty przetarg myślę, że pod koniec października rozpoczniemy prace sądzę, że na mikołaja. 

M. Gadecki – dziękuję głosujemy projekt 102 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Głosowanie nad projektem

za – 4

przeciw – 0 

wstrz – 1 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M.  Gadecki  –  kolejny  projekt  103  w  sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Czeladź  na  lata  2018-2030,

głosujemy.

Głosowanie nad projektem

M. Gadecki – 4 

wstrz – 1 

przeciw – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały

M.  Gadecki  –  kolejny Projekt  Nr  109  w sprawie:  szczegółowych  zasad,  sposobu i  trybu  udzielania  ulg w spłacie  należności

pieniężnych  o  charakterze  cywilnoprawnym  przypadających  Miastu  Czeladź  lub  jednostkom  organizacyjnym  Miasta  Czeladź,

warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. Proszę Panią

Skarbnik.

Skarbnik – uchwała pierwotna była z 2010 roku, natomiast wiadomo, że nastąpiło kilka zmian np. zlikwidowano ZBK w związku z

tym, taka propozycja. Umorzeniu nie będzie podlegać VAT, mamy też usunięcie zapisów kierowników do przekładania sprawozdań,

takie regulacje powinny się znaleźć w zarządzeniach a nie w uchwałach rady.  To takie główne zmiany,  a dodatkowo musi być

zaopiniowano przez UOKIK i Ministerstwo Rolnictwa i nie wniesiono uwag.

S. Pisarek – tam jest 25 000 netto czy brutto?

Skarbnik – netto plus VAT. 

M. Gadecki – czy są pytania? przechodzimy do głosowania.

Za - 4

przeciw – 0 

wstrz – 1  

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
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M. Gadecki – kolejny pkt Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu za I półrocze 2018 roku. Dziękuję za przesłanie tego materiału

mamy tutaj też uchwałę RIO czy Pani Skarbnik coś powie w tym temacie?

Skarbnik - Plan budżetu miasta na I półrocze 2018 roku wynosił 161 279 654,47 zł.

 Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota 78 117 558,20 zł, co dało 48,44 % wykonania planu, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 70 828 101,01 zł, co stanowi 56,39 % wykonania planu,

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 7 289 457,19 zł, co stanowi 20,44 % wykonania planu. Jak coś to proszę o pytania.

Burmistrz – jak państwo widzą budżet jest przygotowany znakomicie, wydatki nie są jeszcze na poziomie wykonanym, realizacja po
stronie dochodów, też będzie wykonana. Na nie które inwestycje mamy brak chętnych i zostaną przesunięte na przyszły rok jak np.
Rynek 22, na  końcu chciałem jeszcze pogratulować miastu i komisji bo zostawiamy miasto w doskonałej kondycji. 

M. Gadecki – dziękuję, czy są pytania? Jesteśmy w punkcie 3 propozycje do budżetu. 

Skarbnik – wpłynęły póki co propozycje z wydziałów, jednostek z komisji póki co nic nie dostaliśmy. 

M. Gadecki – sprawy bieżące czy są pytania, mieszkańcy martwią se że otwieramy Park Grabek 6 października, czy wszystko będzie

wykonane?

Burmistrz - boję się o pogodę w każdym razie miejmy nadzieję, że się uda i mam informacje od strony wykonawców, że zostanie

wszystko zrealizowane na 100 % wszystko co zaplanowaliśmy będzie wykonane. Mamy kilka powodów do wielkiej dumy.

M. Gadecki – dziękuję zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 02.10.2018 r.

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

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


