
    Protokół z posiedzenia komisji

               Finansowo-Budżetowej

                                 z 25 lipca 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

Czas trwania posiedzenia: 0:30 (16:00 do 16:30)

Frekwencja Radnych:

• Marcin Gadecki

• Waldemar Żak

• Marek Kocoń

Nieobecni Radni:

• Irena Owczarz

• Dariusz Pietrzykowski

• Stanisław Pisarek

Kierownictwo Urzędu:

• Skarbnik Bogusława Tanhojzer

• Burmistrz Zbigniew Szaleniec

• Zastępca Burmistrza Elżbieta Dmitruk

Pozostałe osoby: brak

Ustalenia i Rozstrzygnięcia

Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy

Przebieg obrad:

• Zaopiniowanie materiałów sesyjnych



M. Gadecki  – dzisiaj  mamy jeden punkt w porządku zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Proszę panią Skarbnik o

wprowadzenie do projektów. 

Skarbnik – przedstawienie projektu 95. 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Mamy zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1 700 000,00 zł:

dział 900 – 1 700 000,00 zł – dodatkowe dochody na dofinansowanie zadania „Niskoenergetyczne budynki użyteczności

- Urząd Miasta” refundacja

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Mamy zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 670 000,00 zł, w: - dział 600, rozdział 60016 o kwotę 100

000,00  zł  (wydatki  majątkowe)  z  przeznaczeniem  na  zadanie  Remont  i  budowa  chodników (przeniesienie  między

działami) - dział 801, rozdział 80104 o kwotę 70 000,00 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na remont elewacji

Przedszkola 10 (przeniesienie miedzy działami) - dział 900, rozdział 90004 o kwotę 1 000 000,00 zł (wydatki majątkowe)

z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  zadania  „Waloryzacja  przyrodnicza  starorzecza  w  Parku  Grabek  wraz  z

ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastruktura towarzysząca” (dodatkowe dochody 1 000 000,00

zł,) - dział 921, rozdział  92195 o kwotę 1 500 000,00 zł  (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadania „Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi – CUSAL Saturn” (dodatkowe

dochody 700 000,00 zł,  przeniesienie między działami 800 000,00 zł) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o

kwotę 970 000,00 zł, w: - dział 600, rozdział 60095 o kwotę 970 000,00 zł, (wydatki majątkowe) dostosowanie terminów

realizacji zadania „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”

na lata następne (przeniesienie między działami)

M. Gadecki – Dziękuje, czy są pytania?

Burmistrz – cieszymy się,  że mamy te środki i możemy poprzesuwać, bo inne gminy są w trudnych sytuacjach i nie mają

takiej sytuacji ja my. 

M. Gadecki – przechodzimy do głosowania Projektu Nr 95 w sprawie zmian w Budżecie Miasta na 2018 rok

za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 

M. Gadecki –  konsekwencją jest Projekt Nr 96 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na

lata 2018-2030

za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały. 



M. Gadecki – czy są pytania? Proszę Pan Burmistrz

Burmistrz – szkoda że nie ma Pana Pisarka ponieważ w swoich informacjach przekazuje taką informacje, że chcieliśmy

realizować targowisko w ramach PPP i Pan Pisarek ostrzegł miasto że będziemy sprzedawać ten grunt i chciałbym żeby

znalazło się w protokole, że nigdy nie mieliśmy zamiaru sprzedawać gruntu pod targowisko bo PPP polega na tym, że

dajemy grunt i wynajmujemy firmę, która na tym gruncie realizuje jakąś inwestycje na tym polega PPP i nigdy nie polega

na tym, że pozbywa się gruntu. W wypowiedziach Pana Pisarka przeczytałem, że on uratował od sprzedaży tego gruntu.

Przewodniczący            

Komisji Finansowo-Budżetowej

Marcin Gadecki            

Data napisania protokołu : 25.07.2018 r.

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

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


