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Rada Miasta
Tychy
Protokół Nr 0012.10.7.2016.KFP
z pozaplanowego posiedzenia
Komisji Finansów Publicznych
w dniu 14 lipca 2016 r.

Miejsce i czas posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta Tychy.
30
45
Rozpoczęcie: godz. 16 , zakończenie 16 .
Obecni:
 9 radnych członków komisji – kopia listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
 zastępca prezydenta ds. infrastruktury Miłosz Stec,
 skarbnik miasta Urszula Dryka,
 pracownicy urzędu i jednostek samorządowych delegowani do referowania, goście - wg listy
obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad: – załącznik nr 3 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Wniosek dot. zwołania pozaplanowanego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 1.
Posiedzenie otworzył pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący komisji. Prowadzący obrady
stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do
realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadzący obrady wprowadził następujące zmiany w porządku obrad:
W punkcie 3 i 4 porządku obrad dokonuje się zamiany słowa Rozpatrzenie na słowa Zaopiniowanie.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad przyjął formę jak niżej:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3, 4.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r. – załącznik nr 5 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy – załącznik nr 6 do protokołu –
wraz z autopoprawką – załącznik nr 7 do protokołu,
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przedstawiła pani Urszula Dryka skarbnik miasta. Referująca poinformowała, że zgodnie
z informacją z Ministerstwa Sportu miasto otrzymało dofinansowanie na budowę areny
lekkoatletycznej w kwocie 6 mln. Może być podpisana w tym temacie umowa pod warunkiem, że
w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostaną pełne koszty na budowę areny
wynikające z kosztorysu inwestorskiego. Budowa areny składa się z dwóch rodzajów kosztów –
kosztów kwalifikowanych, na które miasto otrzymuje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wys.
50% czyli 6 mln, oraz z wydatków niekwalifikowanych w całości ponoszonych z budżetu miasta.
Koszty kwalifikowane zostały w 100% ujęte w budżecie miasta oraz w WPF, zaś koszty
niekwalifikowane w 75% kosztorysu inwestorskiego. Ministerstwo Finansów zażądało, aby całe
zadanie w budżecie zostało ujęte w 100% kosztorysu inwestorskiego. Dlatego w roku bieżącym
podnosi się kwotę ujętą w budżecie na 2016 r. ze środków własnych o kwotę 376 123 zł, co zapewnia
100% realizacji kosztów niekwalifikowanych. Natomiast w roku 2017 podnosi się o kwotę 1 944 728 zł
ze środków własnych, co w całości zapewnia 100 % wydatków niekwalifikowanych.
Dodatkowo wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. Budowa toru rowerowego w parku Suble,
zakup rowerów do wypożyczalni w OW Paprocany, bieżące wydatki w Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia oraz przeniesienia w MZBM zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.: za –
jednogłośnie.
Projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 5.
Radny Józef Twardzik poruszył temat rekultywacji terenu nieruchomości 895/122
przylegającej do ul. Zwierzynieckiej w Tychach Czułowie. Odpowiedzi udzielił pan Miłosz Steca
zastępcy prezydenta ds. infrastruktury.
Ad 6.
Po zrealizowaniu porządku obrad pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Finansów
45
Publicznych o godz. 16 zamknął posiedzenie komisji.

Informacja:
Zgodnie z § 11. ust. 4. tiret 7 Regulaminu obrad Rady Miasta (Obwieszczenie opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 1048 z dnia 2 marca 2012 r.) Protokoły
z posiedzenia zawierają, w szczególności:
– załącznik w postaci nagrania z przebiegu obrad.
Nośnik informacji z nagraniami z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Załączniki: 9 szt.
Protokół sporządziła:
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Katarzyna Harmansa
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