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Protokół Nr 50/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 5 grudnia 2013 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu 28 listopada 2013 r. oraz
protokołu z posiedzenia w dniu 29 listopada 2013 r.
4. Omówienie projektu uchwały budżetowej gminy Police na 2014 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1
Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie. Stwierdzono quorum na podstawie
listy obecności.

Ad.2
Do przedstawionego przez przewodniczącą komisji porządku obrad nie wniesiono
uwag.

Ad.3
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokoły z posiedzeń komisji w dniach
28 i 29 listopada 2013 r..

Ad.4
Pan Sebastian Staszkiewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej omówił zadania, których jest dysponentem.
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Pan Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omawiając budżety
jednostek oświatowych wyjaśnił, że planowany budżet pozwala zaspokoić
podstawowe potrzeby w szkołach i przedszkolach. Według Pana Naczelnika budżet
jest w miarę bezpieczny. Odnosząc się do wniosku rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 w Policach dotyczącego budowy świetlicy szkolnej wyjaśnił,
że w nowym roku szkolnym szacuje się, że w szkole przybędzie 5 oddziałów.
Obecnie na potrzeby świetlicy jest wykorzystywana dodatkowo sala lekcyjna, która
z uwagi na pracę w systemie dwuzmianowym oraz szacowany znaczny wzrost
liczby uczniów, będzie niezbędna do nauki. Pan Naczelnik poinformował,
że budżet dla przedszkoli publicznych będzie wyższy z uwagi na przekazanie
z budżetu państwa środków w kwocie 1.875.000 zł, co umożliwi przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowych, m.in.: remontu dachu w PP nr 11, remontu
kanalizacji w PP nr 10, wymiany c.o. w PP nr 9. Wyjaśnił, że w budżecie każdej
placówki zaplanowano środki na drobne prace remontowe.
Komisja zwróciła się w sprawie potrzeby budowy świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Policach do obecnego na posiedzeniu Jakuba Pisańskiego,
zastępcy

Burmistrza

Polic,

podkreślając

wagę

problemu

i

konieczność

zaplanowania środków na ten cel w budżecie gminy na 2014 rok.
Pan Janusz Catewicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, omówił zadania,
których jest dysponentem. Komisję

zainteresowała kwestia planowanych

wydatków na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz sposobu ich oszacowania.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że opierano się na danych dotyczących schroniska
w Szczecinie.
Pani Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach omawiając
budżet, którego jest dysponentem, zwróciła uwagę na znaczne zmniejszenie
wydatków oraz na pominięcie w kalendarzu imprez Dni Polic, Dni Muzyki
„Cecyliada” oraz Trzebieskich Neptunaliów. Wskazała, że brakuje pieniędzy na
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sprzęt, nie są zaspokajane potrzeby remontowe. Poinformowała o czynionych
staraniach w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, co roku realizowanych jest
10 projektów z takich środków. Poinformowała również o cieszącej się dużym
zainteresowaniem ofercie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej
i ewentualnej potrzebie zatrudnienia dodatkowych pracowników.
Pan Krzysztof Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego,
omówił planowane na 2014 rok zadania inwestycyjne. Na pytanie dotyczące
kosztorysu budowy świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach

poinformował, że kosztorys oszacowano na 700.000 zł. Wyjaśnił, że jeżeli proces
inwestycyjny obejmujący także zamówienie publiczne rozpocznie się na początku
roku 2014 r., to świetlica mogłaby zostać oddana do użytku przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2014/15.
Pan Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, omówił projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014 - 2024.
Pani Kamila Turzyńska, Inspektor Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej,
omówiła planowane w budżecie na 2014 r. wydatki, których jest dysponentem.

Członkowie komisji zgłosili jednomyślnie propozycję do projektu uchwały
budżetowej Gminy Police na 2014 r. o zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. budowa świetlicy
szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach, sugerując jednocześnie
Burmistrzowi zmniejszenie wydatków w przedstawionych poniżej źródłach
finansowania, względnie z innych proponowanych przez Burmistrza źródeł
finansowania:
1) w dziale 900, rozdziale 90015 o 110.000 zł z przeznaczeniem na budowę
oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w Przęsocinie,
2) w dziale 750, rozdziale 75075 o 150.000 zł z przeznaczeniem na
Encyklopedię Polic,
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3) w dziale 750, rozdziale 75075 o 10.000 zł z przeznaczeniem na materiały
promocyjne,
4) w dziale 750, rozdziale 75075 o 90.000 zł z przeznaczeniem na
komputeryzację Urzędu Miejskiego w Policach,
5) w dziale 600, rozdziale 60016 o 200.000 zł z przeznaczeniem na ułożenie
nakładki asfaltowej ulicy Kościelnej w Przęsocinie,
6) w dziale 600, rozdziale 60016 o 100.000 zł z przeznaczeniem na remont
chodnika przy ul. Piaskowej w Policach przy Przedszkolu Nr 9.
Wniosek został uwzględniony 5 głosami za.
Radny Grzegorz Ufniarz przedstawił następującą propozycję do projektu uchwały
budżetowej Gminy Police na 2014 r.:
Wniosek o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. urządzenie placu zabaw na placu za
posesją przy ul. Bohaterów Westerplatte 23-27 w Policach, przy jednoczesnym
zmniejszeniu wydatków:
1) w dziale 600, rozdziale 60016 o 10.000 zł z przeznaczeniem na remont
chodnika przy ul. P.C.K. w Policach,
2) w dziale 600, rozdziale 60016 o 10.000 zł z przeznaczeniem na remont
chodnika przy ul. Robotniczej w Policach.
Wniosek został uwzględniony 5 głosami za.
Ad.5
Wniosków nie zgłoszono.

Ad.6
Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:
Elżbieta Jaźwińska
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Jaźwińska
IZK

