
 Protokół z posiedzenia Komisji
             Rewizyjnej z dnia 01 grudnia 2017 r.               

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

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z tematem planu pracy
komisji.
Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji  Waldemar Żak
Porządek obrad: 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018r. Przekazanie ewentualnych propozycji do komisji finansowo-
budżetowej
Czas trwania posiedzenia: 00:20 (14:00 do 14:20) 
Frekwencja Radnych:

· Kamil Kowalik

· Waldemar Żak
· Monika Pawlik
· Patrycja Juszczyk     

Nieobecni:
· Patryk Trybulec

Pozosta  łe obecne osoby:  

· Skarbnik- Urszula Polak-Wałek
· Burmistrz - Zbigniew Szaleniec

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia  

W.Żak-  Witam Państwa na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej,  w dniu dzisiejszym do zaopiniowania mamy
projekt budżetu miasta na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową miasta Czeladź na lata 2018-2030.
Bardzo proszę Panią Skarbnik do omówienia tematu.

Skarbnik- na poszczególnych komisjach było omowiane i były zadawane pytania, państwo maja wszystkie
dane, powiem tylko, że jeśli chodzi o przepisy dotyczące projektu budżetu i wpf w tym temacie ustawa o
finansach publicznaych, która była zapowiadana, że będzie zmieniana ale nie była. To co obowiązywało do
tej pory na tych przepisach były tworzone  2 dokumenty czyli projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy
finansowej. Te 2 dokumenty były przesłane do  RIO, otrzymaliśmy opinie do projektu uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi  i jest opisany nasz budżet na co się składa, opinia jest
pozytywna  o  przedłożonym  projekcie  budżetu  na  rok  2018  bez  żadnych  zastrzeżen,  projekt  jest
przygotowany prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwoty zaplanowanych rezerw i celowych
są  prawidłowe,  zakres  przewidzianych  upoważnień  też  nie  budzi  zastrzeżeń.  Druga  opinia  jest  o
przedłożonej  wieloletniej  prognozie  finansowej  i  opinia  jest  pozytywna,  projekt  został  opracowany  na
podstawie ustawy, zawiera elementy ustawy te, które powinny być. Wartości  są prawidłowo ustalone, zwiera
przychody,  rozchody.  Skład  orzekający  ocenił  realistycznyść  wieloletniej  prognozy  finansowej  wielkości
mających  wpływ   z  art243  czyli   o  wskaźnikach  i  nie  wnosi  uwag  w  tym  zakresie,  upoważnienia  dla
burmistrza  miasta  Czeladź  dla  zaciągania  zobowiązań  zostały  prawidłowo  przedstawione  nie  budzą
zastrzeżeń. Trzecia opinia pozytywna o możliwości  sfinansowania deficytu w wysokości 738 381,06 zł i tutaj
również jest pozytywnie, że przedstwione jako źródlo pokrycia z obligacji. Regionalna Izba Obrachunkowa
nei  wniosła  żadnej  uwagi  ani  żadnego  zastrzeżenia.  Tutaj  korzystając  z  obecności  Buristrza  nie  będę



przedstawiać cyfr, że dochody tyle wydatki tyle bo to wszystko było. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania to
proszę szczególnie Pan Burmistrz.

W.Żak- jak pani skarbnik wspomniałą wcześniej było to już omawiane na wcześniejszych komisjach czy są
pytania odnośnie projektu budżetu na rok 2018 do pana Burmistrza?

Burmistrz  Z.Szaleniec-  być  może  będą  jakieś  korety  pojawiają  się  pewne  zadania,  które  nie  były
przewidziane na przyszły rok. Jedno z  boisk nie zostanie wykonane ze względu na pogodę, po łożenie
tartanu wymaga tygodnia temperatury powyżej 10 stopni. Jak państwo wiedzą ta inwestycja rozpoczęła się
później  ponieważ pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, musieliśmy ogłaszać kolejny przetarg. Firma
miała czaś na  zakończenie inwestycji do końca listopada. Próbowali na siłe wywiązać się z zadania pomimo
niepewnych warunków pogodowych. Podpytywali czy  bylibyśmy skłonni zrezygnować. To boisko w zimie nie
jest nam potrzebne to boisko trawiaste. To boisko jest gotowe natomiast to boisko tartarowe zgodziliśmy się,
że będą realizować do 15 maja i w związku z tym płatność dopiero w maju, porozumieliśmy się w tej kwesti
dlatego trzeba będzie przenieść te środki, które nie wykorzystaliśmy w tym roku na przyszły rok, znaleźć  też
pokrycie na nie. Będziemy widzieć jak to będzie wygladało. Podobnie jest z parkiem  prochownia, została
jedna rzecz położenie wierzchniej warstwy 2 cm  czerwonej, tam gdzie są urządzenia linowe. Ta warstwa
zasadnicza jest położona, ale na tą wierzchnią warstwę też potrzeba by kilka dni temperatury powyżej 10
stopni. Nie było jej i też pytali co w związku z tym i uznaliśmy, że też to śmiało może czekać. To, że ta wartwa
nie jest położona nie rodzi żadnych negatywnych skutków. Na wiosnę oddamy boisko, płatność 300.000 zł i
w związku z tym będziemy musieli  przesunąć na przyszly rok. Coś tam się jeszcze może pojawić.

W.Żak- czy są  jakieś pytania?Proszę o zaopiniowanie projektu budżetu na 2018r. oraz WPF na lata 2018-
2030.
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Protokołowała     Przewodniczący 

Milena Kubasik- Janicka                                         
                                                                              Waldemar Żak

Data napisania protokołu :11.12.2017

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


