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Protokół Nr 48/2013
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w Policach
w dniu 28 listopada 2013 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24.10.2013 r.
4. Omówienie projektów uchwał Rady Miejskiej w Policach na sesję
Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2013 r.
5. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Police na 2014 rok.
6. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Komisji Budżetu
i Finansów Gminnych.
7. Wolne wnioski.
8. 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 protokół z posiedzenia komisji
w dniu 24 października 2013 r.
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Ad. 4
Pan Zbigniew Koźlarek, Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Policach, przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w Gminie Police. Poinformował o wprowadzonej
w wyniku negocjacji prowadzonych z przedstawicielami Grupy Azoty,
Zakłady Chemiczne S.A. autopoprawce do projektu uchwały. Rozmowy
doprowadziły

do

zmniejszenia

wskaźnika

przeliczeniowego

na

przyjmowanie i utylizację ścieków komunalnych gminy Police przez
oczyszczalnię zakładową z 0,4 na 0,35, co ma wpływ na obniżenie
proponowanej stawki za odprowadzanie ścieków.
Pan Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, przedstawił uzasadnienia
projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013,
- podatku od środków transportowych,
- uchylenia uchwały Nr XVIII/128/07 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
środków transportowych.
Komisja nie wniosła uwag do powyższych projektów uchwał.

Ad.5
Pan Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, omówił założenia projektu
uchwały budżetowej gminy Police na 2014 r. podkreślając, że planowany
budżet jest budżetem nadwyżkowym. Dochody zostały zaplanowane
ostrożnie choćby z uwagi na niezrealizowanie w 2013 r. dochodów ze
sprzedaży majątku. Budżet został przygotowany pod wypracowanie
nadwyżki operacyjnej, co jest niezbędne do prowadzenia inwestycji.
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Ad.6
Komisja zapoznała się ze skierowaną do komisji korespondencją:
- pismem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach
w sprawie budowy świetlicy szkolnej,
- pismem radnego Grzegorza Ufniarza zawierającym uwagi dotyczące
procedury uchwalania budżetu,
- pismem najemców gminnych lokali użytkowych w sprawie stawek
czynszu za lokale.
Mając na uwadze pismo najemców lokali użytkowych

przy

ul. Bankowej 9-9B komisja zwraca się do Burmistrza Polic o udzielenie
dodatkowych informacji:
- wskazanie liczby najemców zajmujących obecnie lokale użytkowe
przy ul. Bankowej 9-9B,
-

wskazanie liczby lokali użytkowych w nowych budynkach przy
ul. Bankowej,

które zostaną (lub już zostały oddane) do użytku

w 2013 r.,
-

udzielenie informacji na temat wpływów do budżetu uzyskiwanych
z najmu lokali użytkowych przy ul. Bankowej 9-9B, a także
szacowanych wpływów z lokali oferowanych najemcom w trybie
bezprzetargowym w nowych budynkach, które zostaną oddane do
użytku w 2013 r.,

Ponadto Komisja prosi o udzielenie informacji na temat rotacji najemców
w lokalach użytkowych w budynkach przy ul. Bankowej oddanych do
użytku w 2009 r. od momentu oddania ich do użytku.
Do sprawy przedstawionej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Policach Komisja ustosunkuje się na następnym posiedzeniu.
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Ad. 7
Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Komisji, podczas których
zostanie omówiony budżet gminy Police na 2014 r. : w dniu 5 grudnia
o godz. 12.00 i w dniu 13 grudnia o godz. 12.30 (posiedzenie wspólne
z przewodniczącymi komisji stałych). Na posiedzenie w dniu 5.12.2013
r. postanowiono zaprosić Burmistrza Polic i jego zastępców, Skarbnika
Gminy

Police,

naczelników

wydziałów:

gospodarki

komunalnej

i mieszkaniowej, techniczno-inwestycyjnego, oświaty i kultury, ochrony
środowiska oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.
Komisja prosi o przedstawienie w formie pisemnej preliminarzy
Miejskiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na
2014 r., a także przesłanie członkom Komisji tych dokumentów drogą
elektroniczną.
Na posiedzenie Komisji w dniu 13.12.2013 r. postanowiono zaprosić:
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach, Burmistrza Polic i jego
zastępców, Skarbnika oraz przewodniczących komisji stałych.

Ad. 8
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Elżbieta Jaźwińska
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Jaźwińska
IZK

