P R O T O K Ó Ł Nr 38/2017
z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
w dniu 5 czerwca 2017 r.
Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności:


KOWALSKI Feliks - Przewodniczący Komisji,



HARWIG Józef - Członek Komisji,



SIENICKI Józef - Członek Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli również:
- Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI;
- Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO;
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Marek KABUS;
- Kierownik Biura Gospodarki Rynkowej – Maria GASZ;
- Kierownik Referatu Sportu i Zdrowia Wydziału Edukacji, Sportu, Turystyki i Zdrowia –
Zdzisław FRANUS.
Posiedzenie Komisji rozpoczął Przewodniczący Komisji Budżetowej – Feliks KOWALSKI,
który powitał zebranych, a następnie stwierdził prawomocność obrad oraz przedstawił
porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok;
- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2016 rok;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie
zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry;
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej ustalania;
- w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie
Góry i wysokości stawek procentowych.
2. Analiza z wykonania budżetu za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące.
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Ad. 1
Projekt

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok
przedstawiła, Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO.
Przewodniczący

Komisji

BUDŻETOWEJ

-

Feliks

KOWALSKI

poinformował,

że na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zostało zaopiniowane pozytywnie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową – Uchwała nr 4200/III/61/2017 z dnia 21 kwietnia
2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks
KOWALSKI, przystąpił do procedury głosowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie
Góry za 2016 rok

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przystąpił do procedury
głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry
absolutorium za 2016 rok

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu
na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale
Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera
w Tarnowskich Górach przedstawił Kierownik Referatu Sportu i Zdrowia Wydziału Edukacji, Sportu, Turystyki i Zdrowia – Zdzisław FRANUS.
Dyskusja:
Radny Józef SIENICKI zapytał czy jest możliwość przekazania bezpośrednio Szpitalowi
środków finansowych lub zakupionych łóżek?
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Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO odpowiedziała, że nie ma takich możliwości
prawnych, ponieważ samorząd może wspomóc działalność wyłącznie drugiego samorządu.
Podmiotem założycielskim i prowadzącym Szpital jest Powiat Tarnogórski i na podstawie
umowy na dotację celową, zakupi wskazane łóżka i przekaże w nieodpłatne je użyczenie.
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przystąpił do procedury
głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału
Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok przedstawiła, Skarbnik
Miasta – Janina NAMYSŁO.
Dyskusja:
Radny Józef HARWIG zapytał o środki w kwocie 100 tys. zł przniesione na dotację celową
dla OSP „Florian” w Strzybnicy, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego –
drabiny oraz kto dofinansuje resztę brakującej kwoty?
Radny Józef SIENICKI zapytał o planowany termin budowy parkingu przy ulicy Morcinka?
Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI odpowiedział, że ma zostać
zakupiony używany samochód – drabina, sprawna technicznie, a ewentualne dodatkowe
koszty będą pokryte ze środków własnych OSP. W bieżącym roku zostanie rozstrzygnięty
przetarg na roboty chodnikowo-parkingowe na ulicy Morcinka. Równolegle trwa przetarg
na dokumentację na zagospodarowanie reszty terenu.
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przystąpił do procedury
głosowania:
- projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie
Góry
Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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- projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej
ustalania przedstawiła Kierownik Biura Gospodarki Rynkowej – Maria GASZ.
Radny Józef HARWIG zapytał czy zmiany stawek dotyczą wyłącznie Gwarków?
Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI odpowiedział, że jest bardzo duże
zainteresowanie sprzedażą w trakcie Gwarków, natomiast zmiana stawek dotyczy również
„Pchlego Targu” oraz foodtracków. W ubiegłym roku zebrano opłaty za sprzedaż w kwocie
121.300 zł.
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przystąpił do procedury
głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/198/2015 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
i zasad jej ustalania

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Tarnowskie Góry i wysokości stawek procentowych przedstawił Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami – Marek KABUS.
Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat udzielania bonifikat od opłat
za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenia.
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ - Feliks KOWALSKI, przystąpił do procedury
głosowania projektu uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry i wysokości stawek procentowych

4

Głosowanie: 3 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się od głosu”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2
Analiza z wykonania budżetu za 2016 rok.
Skarbnik Miasta – Janina NAMYSŁO, przedstawiła informację na temat wydatków Gminy
oraz poinformowała, że sporządzono korektę bilansu za 2016 rok, ponieważ wpłynęła faktura
za 2016 rok, dotycząca budowy dwóch budynków komunalnych.
Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr SKRABACZEWSKI powiedział, że budynki zostały
dopuszczone do zamieszkania, natomiast okres rozliczeń z Wykonawcą budynków
komunalnych będzie długi, ponieważ trwają procesy sądowe (kary umowne oraz rozliczenia
z podwykonawcami).
Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ – Feliks KOWALSKI, pozytywnie ocenił
wykonanie budżetu za 2016 rok oraz wyraził zadowolenie z faktu, że nie było potrzeby
sprzedaży udziałów w spółce (planowanej w projekcie budżetu) oraz potrzeby zasięgnięcia
kredytu na realizację wyznaczonych zadań.
Ad. 3
Sprawy bieżące.
Wobec braku korespondencji skierowanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
do Komisji, Przewodniczący Komisji BUDŻETOWEJ – Feliks KOWALSKI, zamknął
posiedzenie Komisji.
sporządzono: 19.06.2017 r.
protokołowała: A. Korbel

podpisano dnia 21.07.2017 r.
Przewodniczący Komisji
BUDŻETOWEJ
/-/ Feliks KOWALSKI
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