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PROTOK6T NR 10/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WIOCIAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

przewodniczqcy Komisji.

Data i miejsce obrad:25 listopada 2016 r., urzqd Miasta wloclawek, Zielony Rynek 11/13
Sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:
1.

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 9 z dnia 2I.O9.2076 r.
d) zmiany do porzqdku obrad.

2.

Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwary w sprawie uchwarenia budietu
M iasta Wtociawek na 2017 rok.

J.

Rozpatrzenie i podiqcie opinii o projekcie uchwaiy w sprawie uchwarenia
wieroretniej
Prognozy Finansowej na lata 2OI7 -2029.
Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.
w posiedzeniu, kt6remu przewodniczyr radny J6zef Mazierski-przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej udziat wziqli czionkowie Komisji oraz godcie wg. risty obecnoici
stanowrEcej
zalqcznik do niniejszego protokoru. o godzinie 1200 przewodniczqcy
Komisji otworzyr obrady,
po powitaniu czlonk6w Komisji i go6ci poinformowaf, i2 zgodnie z listq
obecno6ci w
posiedzeniu uczestniczy 6 czlonk6w Komisji, co wobec skladu
wynoszacego 9 os6b stanowi
quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowar, ii w Biurze Rady Miasta znajdowat
siq do wgrqdu protok6f Nr
9 z dnia 21 wrzeinia 2016 roku, z kt6rym czronkowie mogri siq zapozna(, i wniesi
swoie
uwagi.

w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomy(lnie.
Nastqpnie Przewodniczacy Komisji przedstawif projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian iuwag, w zwiEzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostal uznany za
obowiqzujqcy.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji protok6l zostal przyjety

Ad.2
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie uchwalenia budietu Miasta
Wloclawek na 2017 rok.

wprowadzenia do zagadnienia dokonafa Zastepca Dvrektora wvdziaiu Finans6w pani
Bogusfawa Choinacka, kt6ra poinformowala, i2 w projekcie bud2etu miasta Wtoclawek na
2077 rok dochody zaplanowano na poziomie 596 mln. zl., natomiast wydatki w wysoko6ci
515 mln. zi. z planowanym deficytem bud2etowym na poziomie 18,6 mln zl. planuje siq, ie
poziom zadlu2enia Miasta na 2or7 rok wyniesie 286 mln zl., jest to spadek o 2 mln zr.
Zaplanowano splatq kredyt6w w granicach ponad 30 mln zt. w projekcie bud2etu
zaplanowano wydatki bie2qce, wiqksze o 22 mln. zl., aby zapewnii moiliwoii finansowq
sptaty kredyt6w. w og6lnej strukturze dochod6w przewa2aiq dochody bie2ace, w ramacn
tych dochod6w najwiqksze wpiywy zaplanowano z tytufu: udzialu w podatkach
dochodowych, subwencji, podatk6w i optat lokalnych oraz dotacji na zadania zlecone i
zadanie wlasne. Dochody maiqtkowe zaplanowano w kwocie 22 mln zl., natomiast wvdatki
bieiqce w wysokojci ponad 550 mrn zl., najwiqcej irodk6w przeznacza siq na oSwiatq, pomoc
spofecznq, administraciq ponad 32 mln zt., utrzymanie czystoSci ok.30 mln zl. ponadto
tworzone sq rezerwy og6lne icelowe. Na obslugq dlugu przeznaczono 10 mln zf. wydatki
maiatkowe bud2etu miasta wloclawek na 2017 rok ustalone zostaly na kwotq ok.64 mln zl. i

przeznaczone beda na: inwestycje drogowe 12 mln zl., gospodarkq mieszkaniowq
4 mln u.,
ochrone i rozw6j teren6w zielonych 6 mln 21., inwestycje o6wiatowe ok.1g mln zt.,
gospodarkq komunalnq i ochronq Srodowiska 2 mln zl., poprawQ infrastruktury technicznej
obiekt6w sportowych prawie 1L mln zl. projekt bud2etu zawiera plany finansowe instytucji
kultury i plany finansowe rachunku dochod6w wlasnych plac6wek ojwiatowvch oraz olan
finansowy nowego Zakladu AktywnoSci Zawodowej.

Po

zakoiczeniu omawianego zagadnienia przez zastepce wydzialu Finans6w,
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej otworzyi dyskusjq.
W dvskusii udzial wzieli:
Radnv Jaroslaw Hupafo zapytaf czy w dochodach, o kt6rych byla mowa znajdujq
srq
pieniqdze, kt6re byly pozyskane przez Gminq Miasto wtoclawek na remont
basenu,,Delfin,,i
czy sq w bud2ecie oraz jaka kwota w tych 11 mln. zl przeznaczona
iest na basen.
Zastepca Wvdziafu Finans6w Boguslawa choinacka odpowiedziafa, ie kwota przeznaczona
na basen wynosi 3.700 mln zl, w tym: 6rodki wtasne to 2.400 tys. zl., jrodki zewnetrzne
1.300 tys. zl

o

Przewodniczacv Komisii Rewizvinei poprosit
informacjq uzupelniajqcq
sprawie
przebudowy d16g powiatowych i gminnych zapranowanych na 2017 rok
w kwocie 1,5 mrn zr.,
jakie zadania w tej kwocie sq przewidziane do wykonania,
kwota w projekcie budietu to 1
mln zl. Przewodniczqcy chciarby wiedziei r6wniei, kt6re urice, chodniki i parkingi
bqoq
podlegaly przebudowie.

w

Radnv Stanislaw Krzemieniewski stwierdzil, ie prawdopodobnie z Zastqpca Prezydenta
Magdalenq Korpolak - Komorowskq w Klubach odbqdq siq spotkania informacyjne w sprawie
podzialu powyiszych irodk6w na dane zadania.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei potwierdzif, i2 w poprzednich latach takie spotkania
odbywaly siq przed uchwaleniem budietu, aby radni wiedzieli, jakie inwestycje zostanq
przeprowadzone i poinformowali o tym mieszkadc6w.
Radnv Andrzei Palucki dodal, ie jest to bardzo wa2ne zagadnienie, poniewa2 bez
wyszczeg6lowien ia dochodzi do sytuacji paradoksalnych, bc albo interpelujmy o to, co jest w
planie albo o to, co siQ nie mie6ci, wiec nie ma moiliwoici skorelowania potrzeb, kt6re majq
rozeznanie poszczeg6lni radni na swoich osiedlach w stosunku do projektu budietu i
zamierzenie organu wykonawczego.
Radnv Jacek Bulawa zapytaf o zadanie pn. Rozbudowa sieci komunikacyjnej d169
rowerowych na terenie miasta, zadowolony jest z faktu ujecia w projekcie bud2etu budowy
w ciqgu ulicy Promiennej - w zakresie od ronda przy ulicy Budowlanych do Ko6ciola
Rzymskokatolickiego pw. Sw. J6zefa oraz w ciqgu ulicy Wienieckiej - na odcinku od ulicy
Wesolej do Drogi Krajowej nr 1, ale poinformowal, ie interpelowal w sprawie budowy Scieiki
rowerowej wzdiui ulicy Krzywa G6ra, gdzie wstydem jest dla 100 tys. miasta, ieby w tym
miejscu nie byto Scie2ki rowerowej, gdzie zlokalizowane sq zaklady pracy imn6stwo ludzi w
sezonie porusza siq do pracy rowerami, a poza tym wi6lana trasa rowerowa biegnqca przez
cale wojew6dztwo kujawsko - pomorskie wymaga takiej 6cieiki, tym bardziej,2e ruch
samochodowy na tej trasie jest du2y.
Pani Boeustawa Choinacka Zastepca Dvrektora Wvdziaiu Finans6w poinformowata, ze
przekaie tQ uwagQ pani Magdalenie Korpolak- Komorowskiej ZastQpcy prezydenta Miasta,
kt6ra byta nieobecna na posiedzeniu Komisii, poniewai wiqcej na ten temat nie moze
powiedzie6 gdy2 w projekcie bud2etu ujgte sq og6lne kwoty.
Przewodniczacv Komisii Rewizvinei J6zef Mazierski poruszyi temat budownictwa
mieszkaniowego, a konkretnie chodzi o kwotq 3 mln zl. ujqtq w projekcie budietu. stwierdzil,
i, jest to kwota zdecydowanie za niska, aby zrealizowai takE inwestycje.
Radnv Andrzei Palucki powiedziat, 2e Pan Prezydent powinien skonkretyzowad koncepciq
budownictwa, bo na ka2dym spotkaniu przedstawiana jest inna koncepcja, tak bylo r6wniei
na ostatniej sesji gdzie powiedziane byfo, 2e pan prezydent got6w jest wr6cii do koncepcji z
poprzedniej kad encji.
Wobec braku innych zgloszeri do dyskusji ze strony radnych, przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej poddal pod glosowanie zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie uchwalenia
budietu Miasta Wtoclawek na 2017 rok.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnoici 6 czionk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedziat siq 1z czlonk6w Komisji, przy braku gtos6w przeciwnych
oraz 5 giosach wstrzymujqcych siq.
Opinia stanowi zaiqcznik do protokolu.

Ad.3
Rozpatrzenie i podjqcie opinii o projekcie uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
Wprowadzenia do tematu dokonala Pani Bosusfawa Choinacka Zastepca Dvrektora Wvdzialu
Finans6w, kt6ra poinformowata, 2e projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 2028 jest opracowany na okres calkowitej splaty dlugu miasta. Jest to nowa uchwala, kt6ra
jednocze6nie uchyla uchwalq dotychczasowq, zawiera prognozq dochod6w iwydatk6w na
czasookres splaty diugu, indywidualne wskainiki splaty dlugu w poszczeg6lnych latach w
por6wnaniu do wskainika dopuszczalnego ustawa o finansach publicznych, wykaz
przedsiqwziqd wieloletnich zar6wno w wydatkach majqtkowych i bieiqcych limitujqcych
zaciqganie zobowi4zad do wysoko6ci okre6lonych kwot, jak r6wnie2 upowa2nienia dla
Prezydenta Miasta w zakresie zaciqgania tych zobowiqzari oraz przekazywania uprawniefi
innym kierownikom jednostek organizacyjnych.
Po zakofczeniu omawianego zagadnienia przez Zastepce przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
otworzyt dyskusje.
W dvskusii udziaf wzieli:
Radnv Jacek Buiawa zapytai, dlaczego zmienil sie termin splaty dlugu, poniewa2 wczejniej
zakladano, ie bqdzie to rok 2025, natomiast w tym projekcie jest to rok 2028.
Pani Boguslawa Choinacka odpowiedziala, 2e wynika to z porQczenia dla Towarzystwa
Budownictwa Mieszkaniowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kaidego roku
zabezpieczana jest kwota ok.130 tys. zl. na splatq raty kredytu przez TBS, a splata kredvtu
przewidziana jest do 2028 roku, dlatego okres porqczenia zostal wydlu2ony.
Wobec braku innych zgloszeri do dyskusji ze strony radnych, Przewodniczqcy Komisji
Rewizyjnej poddal pod giosowanie zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecnoSci 6 czlonk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedziaf siq 1 z cztonk6w Komisji, przy braku glos6w przeciwnych
oraz 5 gtosach wstrzymujqcych siq.
Opinia stanowi zalqcznik do protokotu.

Ad.4
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef Mazierski poinformowal cztonk6w Komisji, ie
w tym punkcie porzqdku obrad chcialby om6wii projekt uchwaly w sprawie przyjqcra
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zalecef pokontrolnych dla Prezydenta w zakresie
udzielania zam6wie6 publicznych. Z czynno6ci kontrolnych zesp6i Kontrolny sporzqdzil
protok6l pokontrolny, kt6ry zostal podpisany przez czlonk6w zespotu Kontrolnego I
przekazany Prezydentowi Miasta celem zapoznania siq i podpisania. pan prezydent odm6wil
jednak podpisania protokofu ze stosownym uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna cnce
przedlo2y( pod obrady Rady Miasta w miesiqcu grudniu br. sprawozdanie z ww kontroli wraz
z propozyciq projektu uchwaty w sprawie realizacji przez prezydenta Miasta zalecen
pokontrolnych z dodaniem punktu 4 publikowanie wyboru najkorzystniejszej oferty z
podaniem kwoty za jakq zostanie wykonane dane zam6wienie. A zatem, przewodniczacv

Komisji Rewizyjnej poddaf pod gtosowanie akceptacjq projektu uchwaty w sprawie przyjqcia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli izalecei pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci 5 czlonk6w Komisji za akceptacjq
projektu uchwaty w przedmiotowej sprawie opowiedzialo siq 5 cztonk6w Komisji, przy braku
glos6w przeciwnych i 1 glosie wstrzymujEcym siq.
Sprawozdanie i projekt uchwaly stanowiq zalqcznik do protokolu.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef
Mazierski poinformowat, ie zamyka posiedzenie Komisji.
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Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Wfoclawek
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8RM.0014.7.12.2016

Prezydent Miasta Wlocfawek

oPtNtA NR 7/201.6
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wlocfawek
z dnia 25 listopada 2016 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 25 listopada 2016 roku
wypracowala pozytywne opiniq do projektu uchwafy w sprawie uchwalenia budietu miasta
Wtoctawek na 2017 rok.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecno$ci G cztonk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedziat siq 1 z czionk6w Komisji, przy braku gtos6w przeciwnych
oraz 5 gtosach wstrzymujQcych sie.
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Komisja Rewizyina
dy Miasta Woiia',r,ek
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Prezydent Miasta Wloclawek

oPrNlA NR 8/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wlocfawek
z dnia 25 listopada 2016 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 25 listopada 2016 roku
wypracowala poz$ywna opiniq do proiektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecnoSci 6 czlonk6w Komisji za wydaniem
pozytywnej opinii opowiedzial siq 1 z czlonk6w Komisji, przy braku glos6w przeciwnych
oraz 5 gtosach wstrzymujEcych siq.
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