PROTOKÓŁ NR 2/2004
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji
w dniu 19.02.2004 r.

Obecni :
Według załączonej listy obecności ( załącznik Nr 1 protokołu ).
Porządek posiedzenia :
15. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta.
16. Omówienie budżetu na 2004 rok i rozpatrzenie wniosków Komisji Stałych
Rady.
17. Przyjęcie Protokołu Nr 1/2004 z posiedzenia komisji w dniu 20.01.2004 r.
18. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji – Jan Knopek przywitał Burmistrza, Zastępcę
Burmistrza, Skarbnika Miasta oraz członków komisji.
Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest
ponad 50 % członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące
wnioski.
Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty
jednogłośnie przy 9 głosach za.
Ad. 1
Skarbnik Miasta przedstawiła realizację budżetu gminy Bieruń za miesiąc styczeń
2004 roku. Poinformowała m. in., że dochody budżetowe zostały
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wykonane

w ok. 7,8 % ( nie wykonanie wynosi ok. 0,5 % w stosunku do upływu czasu ), a
wydatki budżetowe w ok. 5 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Podała
wysokość środków na rachunku bieżącym oraz na rachunku Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska. Poinformowała, że wpłynęły środki z tytułu opłaty
eksploatacyjnej za IV kwartał 2003 r. w wysokości 822.000,- zł oraz środki z tytułu
szkód górniczych. Stwierdziła, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo i
zobowiązania za ubiegły rok są uregulowane.
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji przyjęła do wiadomości informację
o bieżącej sytuacji finansowej gminy.
Ad. 2
Burmistrz Miasta Ludwik Jagoda w temacie dotyczącym budżetu gminy Bieruń na
2004 rok poinformował, że w dniu 15.12.2003 r. projekt budżetu został przesłany
do Regionalnej Izby Obrachunkowej i wpłynęła pozytywna opinia RIO do tego
projektu.
Następnie omówił wnioski z posiedzeń Komisji Stałych Rady, które szczegółowo
omawiały projekt budżetu po uwzględnieniu zmian wynikających z kryteriów i
wniosków zewnętrznych. Zasygnalizował, że :
-

dotacja w budżecie na 2004 rok dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury pozostanie
w wysokości pierwotnie zaplanowanej czyli w kwocie 1.200.000,- zł,

-

dla

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej są zabezpieczone środki

finansowe w kwocie, w jakiej zostało złożone zapotrzebowanie,
-

na Sport i Rekreację oraz Ochotnicze Straże Pożarne środki pozostaną na
dotychczasowym poziomie,

-

wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości około 11mln zł na realizację
22 zadań,

-

9zaplanowano również zaciągnięcie kredytu komercyjnego.
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Ponadto poinformował, że przychody do budżetu 2004 r. w formie nadwyżki
budżetowej zostały zredukowane i wynoszą 500 tys. zł oraz zostały wprowadzone
wyższe wpływy po stronie dochodów z tytułu należnej opłaty eksploatacyjnej.
Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła zmiany do projektu budżetu na
2004 rok w zakresie wydatków.
Przewodniczący komisji Jan Knopek

stwierdził, że konstrukcja budżetu nie

odbiega od ubiegłorocznej i zwrócił się o zgłaszanie pytań w powyższym temacie.
Burmistrz oraz Skarbnik Miasta udzielili szczegółowych odpowiedzi na pytania
zgłoszone przez członków komisji : Bogusława Hutka, Wiceprzewodniczącego
Rady Ryszarda Piskorka i Przewodniczącego Rady Jana Wieczorka.
W czasie dyskusji Przewodniczący Rady Jan Wieczorek zaproponował by :
-

środki z dotacji na oświatę maksymalnie przeznaczyć na wydatki rzeczowe
( remonty w szkołach ),

-

rozważyć sprawę podniesienia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,

-

uwzględnić wprowadzenie opłat parkingowych na Rynku.

Burmistrz ustosunkował się do zasygnalizowanych powyżej problemów i udzielił
wyjaśnień.
Przewodniczący komisji Jan Knopek zwrócił się o przegłosowanie wniosku
zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady :
Wniosek 1
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji wnioskuje by środki z dotacji na oświatę
przeznaczyć na wydatki rzeczowe w oświacie.
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W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku oddano :
3 głosy za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady Jan Wieczorek zaproponował by przyjąć w formie wniosku
zapis okołobudżetowy o następującym brzmieniu :
Wniosek 2
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji wnioskuje aby oszczędności wynikające
z realizacji inwestycji przeznaczyć na zadania inwestycyjne, które nie znalazły się
w uchwale budżetowej na 2004 rok ale mają priorytetowe znaczenie dla miasta.
W wyniku głosowania za przyjęciem wniosku oddano :
5 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący
Wniosek został przyjęty większością głosów.

Następnie Przewodniczący komisji Jan Knopek zapoznał z treścią opinii Komisji
Problemowych Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej na 2004 rok, które
stanowią zał. Nr 2, 3 i 4 protokołu.
Komisja Finansów po zapoznaniu się z opiniami Komisji Problemowych Rady oraz
po dyskusji, w wyniku głosowania przyjęła jednogłośnie przy 9 głosach

za,

następujący wniosek będący opinią projektu uchwały budżetowej gminy Bieruń na
2004 r. po wprowadzeniu zmian :
Wniosek 3
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
budżetowej na 2004 rok wraz ze zmianami przedłożonymi przez Burmistrza oraz
wnosi o zmiany polegające na :
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1. Obniżeniu

planowanych

środków

finansowych

dotyczących

zadania

„Modernizacja ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym – montaż ekranów
ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery
w okolicy ronda” o kwotę 250.000,- zł.
2. Wprowadzeniu

do

budżetu

zadania

pn.

„Opracowanie

dokumentacji

projektowej ścieżki rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej w Bieruniu”
w kwocie 35.000,- zł.
3. Zwiększeniu kwoty

na zadanie „Remont ul. Granitowej i ul. Węglowej”

o 215.000,- zł.

Ad. 3
Protokół Nr 1/2004 z posiedzenia komisji w dniu 20.01.2004 r. został przyjęty
jednogłośnie przy 9 głosach za.

Ad. 4
1. Burmistrz zwrócił się o zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na
najbliższą Sesję Rady :
a) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w rejonie ul.
Turyńskiej w Bieruniu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Poinformował, że uchwała jest zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bieruń.
Komisja jednogłośnie przy 8 głosach za, przyjęła następujący wniosek :
Wniosek 4
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w rejonie ul.
Turyńskiej w Bieruniu do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,
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b) w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników
procentowych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego
Poinformował, że zostało wszczęte postępowanie Nadzoru Prawnego
Wojewody do uchwały podjętej na poprzedniej Sesji Rady i zachodzi potrzeba
wprowadzenia zmiany polegającej na ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Komisja jednogłośnie przy 8 głosach za przyjęła następujący wniosek :
Wniosek 5
Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji pozytywnie opiniuje projekt uchwały w
sprawie

obniżenia

o

20

punktów

procentowych

wysokość

wskaźników

procentowych przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego
c) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu” w latach 2004–2006
oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
nr 1 w Bieruniu” w latach 2004 –2007.
2. Przewodniczący komisji Jan Knopek :
-

poinformował o wpłynięciu sprawozdania Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw
Gospodarczych z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2003 r.,

-

zapoznał z treścią pisma Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji
wiadomości.
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przyjęła powyższe informacje do

3. W ramach wolnych wniosków radny Bogusław Hutek
Przewodniczącego

Rady o

sprecyzowanie

zwrócił się do

zapisu w uchwale Rady

dotyczącego określenia „Sesja planowa”.

Przewodniczący Rady Jan Wieczorek

wyjaśnił, że planowane Sesje Rady

odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca, a w przypadkach zmiany tego
terminu radni będą poinformowani z dostatecznym wyprzedzeniem.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała : Elżbieta Dukat

