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PROTOKoT NR 8/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIASTA WIOCTAWEK

Prowadzqcy posiedzenie: radny J6zef Mazierski

-

Przewodniczqcy Komisii.

Data i miejsce obrad: 23 listopada 2oI7 r., tJrzEd Miasta Wfoclawek, Zielony Rynek 11/13
Sala nr 20

Proponowany porzqdek obrad:

1. Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 7 z dnia 19.10.2017r.
d) zmiany do porzqdku obrad.

2. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwaty w sprawie uchwalenia bud2etL
miasta Wloctawek na 2018 rok.

3.

Rozpatrzenie i podjqcie opinii o projekcie uchwaty w sprawie uchwalenia Wieloletnie.i
Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Ad. 1
Sprawy organizacyjno-porzqdkowe.

W

posiedzeniu, kt6remu przewodniczyf radnv J6zef Mazierski Przewodniczacv Komisii
Rewizvinei udzial wziqli cztonkowie Komisji oraz go6cie wg. listy obecnoici stanowiacej
zatqcznik do niniejszego protokolu. O godzinie 12:00 Przewodniczqcy Komisji otworzyf
obrady, po powitaniu czlonk6w Komisji igoici poinformowal, i2 zgodnie z listq obecnoSci w
posiedzeniu uczestniczy 5 czlonk6w Komisji, co wobec skladu wynoszqcego 8 os6b stanowi
quorum ipozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczqcy poinformowal, i2 w Biurze Rady Miasta znajdowal siq do wglqdu protok6f Nr
7 z dnia 19.10. 2017 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapozna( iwnie5d swoje uwagi'
Wobec braku uwag ze strony cztonk6w Komisji protok6l zostal przyjQty w drodze
przeprowadzonego glosowania. Za jego przyjqciem radni opowiedzieli siq jednomy5lnie.

Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji przedstawil projekt porzqdku obrad, do kt6rego nie
wniesiono zmian iuwag. W zwiqzku z tym zaproponowany porzqdek obrad zostal uznany za
obowiqzujqcy.

Ad.2
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budietu
miasta Wloclawek na 2018 rok.
Ad.3
Rozpatrzenie i podjqcie opinii o proiekcie uchwaty w sprawie uchwalenia wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
wprowadzenia do projekt6w uchwal dokonala skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska,
kt6ra odniosla siq do gt6wnych element6w wczeiniej przekazanego materialu tzn. do
rosnacego deficytu i nadwy2ki operacy.inej. Zaplanowano deficyt budietowy w kwocie 27
mln. zi., natomiast nadwyikq w wysoko6ci ok.20 mln. zl. Indywidualny limit zadfu2enia
wyliczony zgodnie z ustawE o finansach publicznych zostat spelniony przez Miasto
Wtoctawek. Jednak najgorszy okres we wskainikach przewiduje siq na lata 2019-2027,
wskainiki te ulegnq poprawie po rozliczeniu bud2etu roku 2OI7, ale nie bqdq tak znaczqce,
jeieli nie zostanq zwiqkszone przychody i
.iak w latach ubieglych. Pani Skarbnik stwierdzila, 2e
nie zostanie wprowadzona wiqksza dyscyplina wydatk6w bie'qcych, za dwa bqdi trzy lata nie
bqdzie moiliwoici prowadzenia inwestycji w miescie z powodu braku zdolno6ci kredytowej.
Podstawq dobrej prognozy bud2etu jest utrzYmanie wskainik6w splaty zobowiEzah na
prawidlowym poziomie, o czym podkre6lata Regionalna lzba Obrachunkowa w swoich
ooiniach o budiecie miasta.
Po zakoriczonej wypowiedzi Przewodniczqcy otworzyt dyskusjq

W dyskusji udzial wziqli:
Radnv stanislaw Krzemieniewski zwr6cii uwagg na budowq dodatkowych boisk w miejscach,
gdzie jui sq.
Radnv Krzvsztof Kowalski zasugerowal oszczqdno(i w jednostkach bud2etowych.

Pani Skarbnik stwierdzifa, 2e oiwiata i pomoc spoleczna majq najwiqkszy wpfyw na ksztalt
bud2etu miasta, mimo, 2e pomoc spoleczna jest czQ6ciowo finansowana w zadaniach
wlasnych, rzqdowych izleconych z bud2etu paristwa. Miasto otrzymuje pieniQdze na zadania
rzqdowe np. typu iwiadczenia, ale ju2 na obslugq tego Swiadczenia otrzymuje 2lub 3%, a
naklady sq o wiele wy2sze.
Radnv Krzvsztof Kowalski dodal,2e z informacji przedstawionej ostatnio na Komisji Edukacji
przez Paniq Dyrektor Wydziafu wynikato, i2 miasto do subwencji o6wiatowej, kt6rq otrzymuje
na dziatalnoii szk6l iolac6wek doklada ok.60 mln. zl. tj. niecale 10% budietu miasta iw
zwigzku z tym Pan Radny stwierdzil, 2e nie powinno to powodowai zaburzeri w

funkcjonowaniu bud2etu.
Radnv Andrzei Patucki powiedzial,2e owszem jest to tylko 10% do subwencji, ale sa inne
dodatkowe koszty, kt6re zapewne wynoszE wiqcej ni2 10%. Ponadto Pan Radny odni6sl siq
do du2ej ilo(ci wniosk6w skladanych w bieiqcym roku w sprawie niepodnoszenia, zwolnienia
z optat lub zmnie.jszenia procentu z oplat, to niby nie sq wielkie kwoty, ale niestety sumujqc
je, mogq wplynQi na poprawq wskainik6w i na ksztalt bud2etu

i oplat

doprowadzi wcze5niej czy p6iniej do katastrofy,
najlepszym rozwiEzaniem bytoby podwy2szanie, co roku podatk6w ioplat o wskalnik inflacji,
doprowadzajqc do plynnego utrzymywania wskainik6w i moiliwo(ci finansowych miasta
Pani Skarbnik dodala, 2e Toruri i Bydgoszcz kaidego roku podnoszq stawkQ podatkowq
Niepodnoszenie podatkdw

utrzymujQc siq na g6rnym pulapie, natomiast we Wloclawku podatki nie byly podnoszone od
2013 roku., chociai proponowana podwyika w ubieglym roku iw tym roku to kwota 4 zl. w
skali roku od 100m2gruntu, to nie bylaby znaczEca podwyika dla podatnika, natomiast dla
budietu miasta kwota zysku to ok.2 mln. zt. i automatycznie wplyw na poprawq

wskainik6w.
Radnv Jacek Butawa odni6si siq do zloionych przez Klub, jak i przez siebie propozycji zmian w

bud2ecie. Pan Radny wyrazil zadowolenie z zapowiedzi budowy Scieiki rowerowej na
Krzywej G6rze, ale zapytai o drugq propozycjQ, jakq zto2yt, czyli o przedfuienie ulicy
Kraszewskiego, od ulicy Traugutta do ulicy Okrq2nej. Pan Radny otrzymal pismo informujqce,
i2 ostateczna decyzja w tej sprawie zapadanie na Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
oraz, 2e ta inwestycja zostanie zaproponowana do pro.iektu planu bud2etu na rok 2018 i
2019 etapami, ze wzglqdu na zakres wykonywanych prac. W zwiqzku z powy2szym Pan
Radny chciatby wiedziei, czy ta inwestycja zostafa ostatecznie ujqta w budiecie na przyszly
roK,

skarbnik Miasta Janina Radzikowska odpowiedziala, 2e na zaplanowana w budiecie kwotQ 86
mln. zl., kwota 74 mln. zt. przeznaczona jest na inwestycje kontynuowane oraz na inwestycje
zgtoszon e do projekt6w unijnych.
Radnv Andrzei Palucki zwr6cit uwagq na element dotyczqcy rozwiqzari kom un ikacyjnych,
czyli wydania opinii przez Komisjq Bezpieczeristwa. Zdaniem Pana Radnego nie ma to
zastosowania ani w przepisach, ani w rzeczywistoSci.
Radnv Jacek Bulawa odni6st siq jeszcze do remontu chodnika na ulicy Kilitiskiego, w
szczeg6lno(ci odcinka od ulicy Mickiewicza do Mzoau, kt6ry jest w fatalnym stanie,
stwarzajqc n iebezpieczeristwo przede wszystkim dla os6b starszych korzystajqcych z uslug
MZOZU.

poinformowala, 2e bqdzie
przedstawiony wykaz remontow.
Radnv Damian chelminiak nawiqzaf do wypowiedzi Pana Radnego Patuckiego w sprawie
powolanej Komisji Bezpieczedstwa, stwierdzajqc, ii nie widzi sensu istnienia tej Komisji,
poniewa2 sam oczekuje na odpowiedi Komisji od miesiQca marca br. ido tej pory 2adnej
informacji nie otrzymal, poza tym Komisja zbiera sie bardzo rzadko, a sprawy, kt6re miafa
rozwiqzywai w praktyce rozwiqzywane sq w inny spos6b.
Przewodniczacv Komisii J6zef Mazierski zapytal o nowe zadania w wydatkach majqtkowych,

kt6re w tym roku Prezydent wprowadzii.

wymienila nowe inwestycje,
kt6re bqdE realizowane, dodajqc,2e w wiqkszoSci beda to inwestycje kontynuowane.
Radnv Stanislaw Krzemieniewski zapytal o budowq sali gimnastycznej na Zawislu.
odpowiedziala, ie zostat
wykonany projekt badari geologrcznych, w zwiqzku z usytuowaniem budynku sali na Skarpie.
Badania sq pozytywne. W dalszej kolejnoSci kierowane sE zapytania do projektant6w, co do
mo2liwoici wykonania projektu budowalnego.

Radnv Stanislaw Krzemieniewski zapytal czy rozpoczqcie budowy sali nastqpi w przysztym
roku.
Zastepca Prezvdenta Pani Magdalena Korpolak- Komorowska odpowiedziafa, 2e nie zna

terminu rozpoczqcia budowy, poniewai jest ona zwiqzana

z

pozyskaniem irodk6w

zewnqtrznych.
PrzewodniczacV Komisii J6zef Mazierski zapytal, czy przesuniqcie zadai na rok 2019
dotyczqce budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz adaptacji
obiektu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 9 stanowiloby problem.
Skarbnik Miasta Janina Radzikowska odpowiedziala, 2e Centrum Ustug Wsp6lnych
tymczasowo ulokowane jest na ul. Ptasiej, natomiast czq5i szk6l nie zostala wlqczona jeszcze
do Centrum ze wzglqdu na brak miejsc potrzebnych do ulokowania pracownik6w, w zwiqzku
z tym jest pilna potrzeba realizacji tej inwestycji w roku 2018.
Radni podczas wsp6lnej dyskusji stwierdzili, ie wczeiniej planowano inne rozwiqzania, w
innych formach, dlatego radni m6wiq o przeniesieniu tej inwestycji na przyszly rok, poniewa2
do tej pory nic nie zrobiono.

iosta siQ do inwestvcji
dotyczqcej Szkoly Podstawowe.j nr 23 informujqc, i2 w tej sprawie zlecono wykonanie
dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wszczqto procedury przetargowe na roDoty
budowlane. Inwestycje wprowadzono do bud2etu na wniosek radnych, dyrektora oraz
odn

rodzic6w.
po zakoiczonej dyskus.ji Przewodniczqcy Komisji poddal pod glosowanie proiekt uchwaly w
sorawie uchwalenia bud2etu miasta Wloclawek na 2018 rok.

wyniku przeprowadzonego glosowania Komisja udzielila negatywnej opinii do projektu
uchwaly w sprawie uchwalenia budietu miasta Wloclawek na 2018 rok'
Za udzieleniem negatywnej opinii opowiedzialo siq 1z czfonk6w Komisji, przy 4 gfosach

w

przeciwnych i

l

glosie wstrzymuiEcym siQ.

Nastqpnie Przewodniczecy Komisji poddal pod glosowanie drugi projekt uchwaly w sprawie
uchwalenia Wieloletnie.i Prognozy Finansowej na lata 2018-2028'

W wyniku przeprowadzonego glosowania Komisja udzielila negatywne.j opinii do projektu
uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028'
Za udzieleniem negatywnej opinii opowiedziato siq 1z czlonk6w Komisji, przy 4 glosach
przeciwnych iL gtosie wstrzymujEcym sie.
Opinie stanowiE zalqcznik do protokolu.

Ad.4
Sprawy bleiqce i wolne wnloskl.
W tym punkcie obrad PrzewodniczQcy Komisji om6wil z Zespolem Kontrolnym zakoriczenie
czynnoSci kontrolnych dotyczqcych Sp6tek Miejskich.

Wobec wyczerpania ponQdku obrad Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej radny J6zef
Mazierski poinformowal, ie zamyka posiedzenie komisji.
Na tym

protok6l zakodczono.

radny J6zef
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Wloclawek, 23 listopada 2017r.
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Prezydent Miasta Wfoclawka

oPrNrA NR 5/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek
z dnia 23 listopada 2017 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 23 listopada 2017 roku udzielila
negatywnej opinii do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia budietu miasta wtoctawek na
2018 rok.

Za udzieleniem negatywnej opinii opowiedziaf siq
przeciwnych i 1 glosie wstrzymujEcym sie.

1z

czionk6w Komisji, przy 4 gtosach

radny J6zef Mazierski
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Prezydent Miasta Wfocfawka

oPtNlA NR 6/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wloclawek
z dnia 23 listopada 2OI7 roku

Komisja Rewizyjna Rady Miasta, podczas obrad w dniu 23 listopada 2017 roku udzielila

negatywnej opinii

do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy

Finansowej na lata 2018-2028

Za udzieleniem negatywnej opinii opowiedzial siq
przeciwnych i l glosie wstrzymujAcym siq.

1z

czlonk6w Komisji, przy 4 gfosach
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