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Rada Miasta
Tychy

Protokół Nr 0012.5.2012.KILiŁP
z posiedzenia
Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
w dniu 07 maja 2012 r.

Miejsce i czas posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta Tychy
00

Rozpoczęcie: godz. 15 , zakończenie 15

30

.

Obecni:
 8 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
 Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej Michał Gramatyka,
 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu
23 kwietnia 2012 r.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tychy za 2011 r.
5. Omówienie wniosku Rady Osiedla Czułów dot. wykonania przebudowy drogi wewnętrznej na
terenie Przedszkola Nr 20 w Tychach.
6. Sprawozdanie z prac Komisji za 2011 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na wnioski Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.
Posiedzenie otworzył pan Józef Twardzik zastępca Przewodniczącej Komisji. Prowadzący
obrady stwierdził quorum (obecnych 8 radnych wobec 8-mio osobowego składu) pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadzący obrady wprowadził następujące zmiany w porządku obrad:
punkt 4 porządku obrad otrzymuje brzmienie: Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad przyjął formę jak niżej.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu
23 kwietnia 2012 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
5. Omówienie wniosku Rady Osiedla Czułów dot. wykonania przebudowy drogi wewnętrznej na
terenie Przedszkola Nr 20 w Tychach.
6. Sprawozdanie z prac Komisji za 2011 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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8.
9.

Odpowiedzi na wnioski Komisji.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3.
Protokół z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 kwietnia
2012 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok – załącznik nr 4 do protokołu –
przedstawiła pani Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy. Referująca poinformowała, iż dochody
budżetu miasta zostały wykonane w 99%. 1% niewykonania stanowi kwotę 5 mln 870 tys. zł. Głównym
powodem niewykonania dochodów jest niższy wpływ środków europejskich od planowanego, w tym
przede wszystkim funduszu spójności na realizację DK-1 – 11 mln zł. Wynika to z faktu, iż miasto
planowało wyższą wypłatę odszkodowań. Wysokość odszkodowań określa Wojewoda Śląski na
podstawie opinii rzeczoznawców. Miasto nie dostało decyzji w terminach pozwalających wypłatę
odszkodowań do końca roku 2011. Dochody poza środkami europejskimi są mniejsze także w innych
tytułach, m. in. na szkołę muzyczną, na trasy rowerowe. Środki te wpłynęły w roku bieżącym co
wynika z systemu rozliczeń. Dochody ogółem bez środków europejskich zostały wykonane wyżej
o 1,5% w stosunku do założonego planu co stanowi kwotę 7 mln 562 tys. zł. Główne tytuły
przekroczenia planu to podatek od osób fizycznych oraz podatek od osób prawnych płacony od
wypracowanego zysku. Łącznie z dwóch ww. tytułów miasto uzyskało w roku ubiegłym więcej o 6 mln
571 tys. zł. Ponadto przekroczone zostały dochody podatkowe pozostałe czyli podatki lokalne
realizowane przez Urząd Miasta oraz przez Urząd Skarbowy w formie opłaty skarbowej, podatku od
czynności cywilno-prawnych – łącznie o 2 mln zł. Wydatki nie zostały wykonane w 8%, co stanowi
49 mln zł. Wydatki na działalność bieżącą – wykonanie niższe o 19 mln 352 tys. zł, wydatki majątkowe
– 29 mln 562 tys. zł. Główne źródło niewykonania wydatków bieżących to niewykorzystane poręczenia
oraz obligatoryjne rezerwy, które miasto musi tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –
kwota 6 mln zł. Pozostałe niewykonane to wynagrodzenia – 1,4 mln zł, remonty – 1,3 mln zł, programy
unijne – 1,8 mln zł. Wynik finansowy za rok 2011 zamknął się dodatnio w wys. 9 mln 365 tys. zł,
wobec planowanej straty 33 mln zł. Rozchody wyniosły prawie 54 mln zł i dotyczyły spłaty pożyczek
związanych przede wszystkim z gospodarką ściekową. Przychody są również związane z pożyczką na
realizację programu gospodarki ściekowej oraz z zaangażowaniem środków z lat ubiegłych w kwocie
36 mln zł.
Po odbyciu krótkiej dyskusji w powyższym temacie przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Następnie pan Józef Twardzik zastępca Przewodniczącej Komisji przekazał prowadzenie obrad pani
Annie Czagan-Niedbał Przewodniczącej Komisji.
Ad 5.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje odnośnie wykonania przebudowy
drogi wewnętrznej na terenie Przedszkola Nr 20 w Tychach przedstawione przez pana Michała
Gramatykę zastępcę Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej.
Ad 6.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2011 r. – załącznik nr 5 do protokołu.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Ad 7.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja zwraca się do Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o opinię na temat możliwości dzierżawy części działki 4950/20 –
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 8.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski Komisji w sprawie:
uzupełnienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
oraz projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy Nr IX/161/11
z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach o załączniki mapowe – załącznik nr 7 do
protokołu,
Rada Miasta
Tychy
2.
Data wygenerowania dokumentu: 2021-09-17 12:13:46

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=75781

zestawienia stawek oraz potrzeb remontowych Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, które mają podpisane umowy dzierżawy z Miejskim Zarządem Budynków
Mieszkalnych oraz zabezpieczenie środków w budżecie miasta Tychy na rok 2012 na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu ograniczonego ulicami:
Cienistą, Czereśniową, Czarnieckiego – załącznik nr 8 do protokołu,
remontu bieżącego chodnika przy ul. Mikołowskiej na odcinku pomiędzy posesjami 46
i 64 – załącznik nr 9 do protokołu,

Ad 9.
Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu
30
Przestrzennego radna Anna Czagan-Niedbał o godz. 15 zamknęła posiedzenie komisji.
Nośnik informacji z nagraniami z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego

Przewodnicząca
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego

/-/ mgr inż. Józef Twardzik

/-/ mgr Anna Czagan-Niedbał

Załączników: 10 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa
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