http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=6333

Protokół nr 0063/5/KFP/07
z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych
w dniu 24 kwietnia 2007 roku.
00

Godzina rozpoczęcia: 15 .
Obecni:
- 8 radnych członków Komisji – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,,
- Prezydent Miasta Andrzej Dziuba, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Daria Szczepańska, Zastępca
Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej ElŜbieta Kania, Skarbnik Miasta Urszula Dryka,
- Pracownicy Urzędu i jednostek samorządowych delegowani do referowania załącznik nr 2 do
protokołu,
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2007 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac KFP za 2006 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta
Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Tychy na 2007r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego
Centrum Kultury w Tychach za rok 2006.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości połoŜonej
przy ulicy Sportowej w Tychach.
14. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Jacek
Mrozowski. Prowadzący obrady stwierdził quorum (obecnych 8 radnych wobec 8-cio osobowego składu)
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadzący obrady zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad:
−
12a w brzmieniu: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów
oraz pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.”
Głosowanie: za – jednogłośnie.
W związku z powyŜszym porządek obrad przyjął formę jak niŜej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2007 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac KFP za 2006 rok.
1
Data wygenerowania dokumentu: 2019-06-25 8:40:34

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=6333

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu miasta
Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Tychy na 2007r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum
Kultury w Tychach za rok 2006.
12a.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów oraz pomocy
materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości połoŜonej przy
ulicy Sportowej w Tychach.
14. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 3.
Protokół z czwartego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2007 roku Komisja
przyjęła jednogłośnie.
Ad 4.
Sprawozdanie z prac KFP za rok 2006 (załącznik nr 3 do protokołu) Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 5.
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budŜetu miasta Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
Zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Rada Miasta
rozpatruje sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Przewodniczący Komisji poinformował zebranych,
iŜ IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4100/IV/57/2007 z dnia 5
kwietnia 2007 roku (załącznik nr 4 do protokołu), wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej
Miasta Tychy (załącznik nr 5 do protokołu) w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2006
rok.
Radny Stefan Moćko zapowiedział, Ŝe do czasu udzielenia mu odpowiedzi na pytanie dotyczące
podstawy prawnej wydatkowania z budŜetu miasta pieniędzy na rzecz Spółki „Hallo-Fadom” będzie przeciwny
udzieleniu Prezydentowi absolutorium. Ponadto radny poinformował, Ŝe złoŜył do Komisji Rewizyjnej skargę
w temacie nieudzielenia odpowiedzi.
Skarbnik Miasta Urszula Dryka powołała się na wyrok sądu, który wyraźnie nakazywał miastu
zapłatę odszkodowania Spółce. Jest to jednoznaczne z tym, Ŝe wypłata odszkodowania musiała być zgodna
z ustawą o finansach publicznych.
Radny Mieczysław Podmokły wyraził zdziwienie, Ŝe radny Stefan Moćko uŜywa taki argumentów,
skoro Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Prezydentowi absolutorium. Według radnego pytanie o podstawę prawną w obliczu opinii Sądu,
czy kontroli NIK-u, jest nie na miejscu.
Ponownie głos zabrał radny Stefan Moćko, który podkreślił, Ŝe opiera swoje wypowiedzi na
konkretnych dokumentach sądowych, a które wskazują, Ŝe odszkodowanie dla Spółki nie jest wydatkiem na
cel publiczny, ale wydatkiem będący skutkiem czynu bezprawnego.
Prezydent Miasta Andrzej Dziuba wskazał, Ŝe radny powołuje się na orzeczenie jednego sądu nie
zapoznając się z wyrokiem ostatecznym, a ten mówi wyraźnie, Ŝe poprzednie orzeczenie nie ma mocy
prawnej. Ostatecznie Sąd uznał, Ŝe nie ma w tej sprawie mowy o czynie bezprawnym, ale o niewłaściwym
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wykonaniu umowy. Prezydent zwrócił się z prośbą do radnego Stefana Moćko, aby nie wprowadzał radnych
w błąd, tylko dokładnie zapoznał się ze wszystkimi dokumentami w przedmiotowej sprawie.
Przewodniczący Komisji radny Jacek Mrozowski zwrócił uwagę, aby radny Stefan Moćko nie
dyskutował nad wyrokiem Sądu.
Prezydent Miasta jeszcze raz podkreślił, Ŝe skoro Sąd uznał, iŜ pieniądze wpłynęły do gminy
niesłusznie to znaczy, Ŝe naleŜy je oddać. Pieniądze naleŜały się Spółce a nie gminie. Dlatego określoną
kwotę oddano. Prezydent wskazał, Ŝe wyrok Sądu jednoznacznie stwierdza, Ŝe nie ma tu mowy o Ŝadnym
czynie bezprawnym. Dodał równieŜ, Ŝe gmina wniosła o kasację do Sądu NajwyŜszego.
Radny Henryk Drob zwrócił uwagę na to, Ŝe jeŜeli gmina nie zapłaciłaby wskazanej przez sąd kwoty,
to wówczas byłoby mowa o złamaniu prawa.
Radny Stefan Moćko odniósł się do wypowiedzi Prezydenta stwierdzając, Ŝe nadal będzie czekał na
kopie uzasadnienia wyroku.
Prezydent Miasta Andrzej Dziuba wskazał, Ŝe taka odpowiedź była wysłana, a wątpliwości radnego
Moćki są spowodowane jego osobistym negatywnym nastawieniem do tej sprawy.
Radny Stefan Moćko wyraził niezadowolenie z udzielonej mu odpowiedzi. Radny oświadczył, Ŝe nie
przypomina sobie, aby kwota odszkodowania rzecz Spółki była planowana w budŜecie miasta na 2006r.,
a mimo tego znalazła się w sprawozdaniu z realizacji budŜetu.
Skarbnik Miasta Urszula Dryka poinformowała, Ŝe na ten cel została uruchomiona rezerwa celowa,
którą dysponuje wyłącznie Prezydent Miasta.
Radny Józef Twardzik poinformował, Ŝe Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budŜetu miasta jednogłośnie pozytywnie. Radny zwrócił się
z pytaniem w kwestii podatku dochodowego od podmiotów gospodarczych działających na terenie Tychów
z siedzibą poza miastem.
Skarbnik Miasta Urszula Dryka stwierdziła, Ŝe podatek dochodowy od osób prawnych jest
traktowany poza strefą tak samo dla wszystkich podmiotów. JeŜeli zakład ma centralę poza granicami miasta,
a oddział zakładu znajduje się na terenie Tychów, to podatek dochodowy jest zliczany proporcjonalnie do
ilości ludzi pracujących w tym zakładzie. Natomiast specjalna strefa ekonomiczna rządzi się innymi prawami.
JeŜeli bowiem zakład, przedsiębiorstwo spełnia „strefowe” warunki, to wówczas przysługuje mu odpowiednie
ulga.
Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 4 radnych, przeciw – 1 radny.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu miasta Tychy na 2007 rok wraz z autopoprawką (załącznik
nr 6) przedstawiła Skarbnik Miasta Urszula Dryka. Referująca poinformowała, iŜ dokonuje się zwiększenia
planu dochodów budŜetu miasta o kwotę (per saldo) 4 084 008 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu
wydatków budŜetu miasta Tychy o kwotę (per saldo) 4 084 008 zł. Ponadto dokonuje się zmian w planie
wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009, dokonuje się
zmian w planie wydatków Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz dokonuje się zmian planu
finansowego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
Na zwiększenie planu dochodów wpłynęła kwota 158 764 zł przeznaczona na profilaktykę zdrowotną
dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2006/2007 (dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 137 650 zł, opłaty rodziców – 21 114 zł),
kwota 10 000 zł i 7 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podstawie umowy
z przeznaczeniem na „XXXIV Tyskich Spotkań Teatralnych" oraz na organizację przez Muzeum Miejskie
wystawy pn. „My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim". Na zwiększenie planu dochodów
wpłynęła równieŜ kwota 1 142 199 zł z tytułu sprzedaŜy nieruchomości gruntowych (sprzedaŜ w wyniku
umowy zamiany trzech działek), kwota 2 808 109 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
oraz zwiększenie dochodów zaplanowanych z wpłat inicjatorów Lokalnych Inicjatyw o kwotę 65 820 zł. Na
zmniejszenie planu dochodów wpłynęła kwota 107 884 zł stanowiąca część równowaŜąca subwencji ogólnej
dla gmin.
Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków bieŜących wpłynęła kwota 158 764 zł
przeznaczona na profilaktykę zdrowotną dzieci, realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku
szkolnym 2006/2007, kwota 10 000 zł dotacji dla Teatru Małego na organizację „XXXIV Tyskich Spotkań
Teatralnych", kwota 7 000 zł dotacji dla Muzeum Miejskiego na organizację wystawy pn. „My i nasi sąsiedzi.
Stroje ludowe w województwie śląskim", kwota 150 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta
w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na
lodzie, kwota 39 000 zł dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont biblioteki
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centralnej (25 000 zł) – w budŜecie zabezpieczono środki w kwocie 115 000 zł, które są niewystarczające
z powodu wzrostu cen, poszerzenia zakresu robót o prace elektryczne i instalację ciepłej wody w dwóch wc
oraz z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika (7 000 zł) i wdroŜenie nowej wersji programu
finansowo-księgowego (7000 zł). Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków bieŜących wpłynęła
równieŜ kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w śłobku Miejskim (zwiększenie
z dniem 1 maja br. ilości zakupionych świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi o 12 tj. z 58 do 70 dzieci oraz
zwiększenie stawki za świadczone usługi do kwoty 841,5 zł za 1 dziecko miesięcznie – obecnie 800 zł), kwota
44 994 zł tytułem kosztów zarządzania nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45 na os. „Ogrodnik" (lokal
po byłym Przedszkolu nr 4 administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ogrodnik" od 1 września 2004r.
Obecnie pustostan.) Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków bieŜących wpłynęła równieŜ kwota
305 000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne niezbędne do prowadzenia spraw przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami. W 2007r. nastąpił wzrost zapotrzebowania na wyceny nieruchomości
o około 50% i wzrost cen tych usług o około 70%. Zachodzi potrzeba dokonania 165 podziałów
geodezyjnych, co stanowi wzrost w porównaniu z 2006r. o około 150%. Na zwiększenie planu wydatków,
w tym wydatków bieŜących wpłynęła równieŜ kwota 29 750 zł z przeznaczeniem na wydatki związane
z zatrudnieniem animatorów sportu w dwóch nowych Osiedlowych Centrach Sportowych, w tym na
wynagrodzenia i pochodne 28 950 zł (2 osoby x 0,75 etatu od maja 2007r.), kwota 100 000 zł dotacji dla SP
ZOZ śłobek Miejski na prace remontowe (wymiana okien i inne). Koniecznym jest dostosowanie budynku
zajmowanego przez śłobek do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Na zwiększenie planu wydatków,
w tym wydatków bieŜących wpłynęła równieŜ kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na remont Ośrodka
Interwencji Kryzysowej przy ul. Fitelberga (wymiana okien i inne), kwota 205 000 zł z przeznaczeniem na
remont kuchni w świetlicach szkolnych przy: Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego (70 000 zł),
Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (35 000 zł), Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów (50 000 zł),
Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości (50 000 zł), kwota 51 000 zł związana ze zmianą siedziby Pracowni
Planowania Przestrzennego i Architektury, w tym: czynsz, remont pomieszczeń, koszty przeprowadzki
i zakup mebli oraz kwota 2 000 zł na wykonanie opinii o stanie technicznym górnej kondygnacji tunelu
gospodarczego połoŜonego przy al. Jana Pawła II w Tychach pełniącego na poziomie dolnej i górnej
kondygnacji rolę ciągu komunikacyjnego (własność gminy). Stan techniczny tunelu wymaga sporządzenia
ekspertyzy technicznej. Z uwagi na zagroŜenie bezpieczeństwa zwłaszcza w okresie zimowo-wiosennym –
Ŝelbetowa nawierzchnia wykazuje na duŜej powierzchni liczne uszkodzenia, w wielu miejscach odsłonięte są
pręty zbrojeniowe płyty stropowej i występują ubytki w materiale na pełną grubość płyty – celowe jest podjęcie
odpowiednich działań.
Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych wpłynęło przeznaczenie kwoty
455 000 zł na „Budowę fontanny na rynku". Plan po zmianie wynosi 1 055 000 zł. Do dnia dzisiejszego
przeprowadzono trzy procedury przetargowe: pierwszą w lipcu 2006r. uniewaŜniono z powodu braku ofert,
drugi przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem uniewaŜniono – wpłynęły trzy oferty (od 818-1050 tys. zł),
trzeci przetarg nieograniczony równieŜ uniewaŜniono – wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 249 tys. zł. Na
zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych wpłynęło równieŜ przeznaczenie kwoty
1 205 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie
sztucznej nawierzchni" /WPI/. Plan po zmianie na 2007r. wynosi 3 754 612 zł. Łączna wartość zadania
w latach 2006-2007 wynosi 4 954 612 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do przeprowadzenia
postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 30 maja br. z terminem realizacji 4 m-ce od dnia
podpisania umowy. Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych wpłynęło równieŜ
przeznaczenie kwoty 1 204 680 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Tychach" –
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia prawa uŜytkowania wieczystego gruntu, na którym tworzony
będzie układ komunikacyjny dla potrzeb biblioteki. Plan po zmianie wynosi 1 304 680 zł, z tego na: a) budowę
biblioteki (projekt) – 100 000 zł, b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa uŜytkowania wieczystego
gruntu) – 1 204 680 zł. Na zwiększenie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych wpłynęło równieŜ
przeznaczenie kwoty 1 204 680 zł na wydatki na realizację Lokalnych Inicjatyw /WPI/. Plan po zmianie wynosi
704 550 zł, w tym: środki gminy – 422 730 zł, wpłaty inicjatorów – 281 820 zł.
Dokonuje się równieŜ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 66 000 zł z tytułu wydatków na
działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wilkowyjach w szczególności na wynagrodzenia
osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem środków z dotacji z budŜetu państwa.
Dokonuje się równieŜ zmniejszenia planu wydatków o kwotę 460 000 zł z tytułu odszkodowania dla osób
prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy oraz o kwotę 93 730 z powodu rezygnacji z realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na os. „M".
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Dokonuje się przeniesienia kwoty 30 000 zł z zimowego utrzymania dróg powiatowych na zadanie
inwestycyjne pn. „Budowa zatok parkingowych przy ul. Budowlanych" – realizacja zadania na odcinku od
ul. Brzechwy do ul. Begonii. Dokonuje się równieŜ przeniesienia kwoty 30 000 zł z zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej" /WPI/ na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu
zabaw dla dzieci przy ul. Sikorskiego". Plan po zmianie wynosi 128 300 zł.
Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez::
a) zmniejszenie środków obrotowych na dzień 01.01.2007r. o kwotę 64 944 zł. Plan środków obrotowych na
początek okresu wynosi 587 238 zł..
b) zmniejszenie wydatków o kwotę 64 944 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 52 184 225 zł.
Wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2009 zadanie inwestycyjne
pn. „Modernizacja lodowiska" wraz z nakładami do poniesienia w roku 2007r. w wysokości 12 835 500 zł.
Jednocześnie zwiększa się nakłady finansowe w 2008r. na realizację ww. zadania o kwotę 3 500 000 zł.
Łączna wartość zadania w latach 2006-2008 wynosi 16 427 960 zł, z tego w: 2007 roku – 12 835 500 zł,
w 2008 roku – 3 500 000 zł.
Dokonuje się zmian planu rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
poprzez:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1 600 zł w związku z pozyskaniem środków z organizacji imprez,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i pomocy
naukowych.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy (załącznik nr 7 do protokołu) przedstawił
radny Stefan Moćko. Referujący poinformował, iŜ ta zmiana jest konieczna w związku z planowaną zmianą
uchwały w sprawie przyznawania diet radnym. Bowiem zmiana w Statucie zakłada dopuszczenie diet równieŜ
dla Przewodniczących Rad Osiedlowych. Radny podkreślił, Ŝe ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza
diety nie tylko dla Przewodniczących Zarządów. Inne gminy, np. Rybnik wykorzystują ten zapis w ustawie
i Przewodniczącym Dzielnic wypłacają diety w wysokości około 300 złotych miesięcznie. Natomiast
Przewodniczący Zarządu tych dzielnic otrzymują diety – 600 zł miesięcznie. Projekt uchwały swojego
autorstwa radny Moćko argumentuje spadkiem zainteresowania społeczeństwa miasta w pracach jednostek
pomocniczych. Radny zaproponował przyznanie 200 złotowej diety dla Przewodniczących Rad Osiedli.
Radny poinformował, Ŝe jego propozycja zmierza jedynie do ustanowienia diet dla Przewodniczących Rad
Osiedli, poniewaŜ przyjmują na siebie wiele obowiązków. Radny poinformował równieŜ, iŜ coraz mniej osób
ma chęć do pracy społecznej. Istnieją dwie Rady Osiedla, które nie potrafiły skompletować 15 członków
niezbędnych do funkcjonowania Rady Osiedla. Wielu dotychczasowych radnych Rad Osiedli zniechęca się
do pracy, poniewaŜ nie mają motywacji. Aby móc wprowadzić zmiany w statutach jednostek pomocniczych
oraz uchwale dotyczącej diet, naleŜy w pierwszej kolejności zmienić Statut Miasta.
Radny Józef Twardzik stwierdził, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały zmienia dotychczasową pozycję
radnego. Zdaniem radnego stwierdzenie „funkcje radnych rad osiedlowych oraz funkcje w organach
samorządu osiedla pełnione są honorowo” jest jednoznaczne z brakiem kompetencji do podejmowania
decyzji. Radny odniósł się do podstaw prawnych, bowiem tak jak Statut Miasta Tychy, tak i statut rad
osiedlowych jest aktem prawa miejscowego, czyli źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Te dwa
statuty – według opinii prawnej – nie mogą ze sobą kolidować, a jakakolwiek kolizja między tymi statutami,
powinna być zawsze rozstrzygana na korzyść statutu jednostki pomocniczej. Radny zwrócił uwagę, Ŝe radny
Stefan Moćko w projekcie swojego autorstwa wziął pod uwagę jedynie Statut Miasta Tychy, lekcewaŜąc statut
jednostki pomocniczej. Następnie radny Józef Twardzik powołując się na ustawę o samorządzie gminnym,
która mówi, Ŝe „rada gminy moŜe ustanowić zasady na jakich członkom organu wykonawczego jednostki
pomocniczej oraz przewodniczącym rad, moŜe być przyznana dieta”, wskazał, Ŝe w gminie Tychy nie ma
ustalonych zasad funkcjonowania przewodniczącego rady osiedla, a podstawą do przyznania diety są zasady
według których dokładnie określone są zadania i obowiązki pełnionej funkcji. Radny podkreślił, Ŝe najpierw
winny być ustalone zasady, a dopiero później naleŜałoby pomyśleć o przyznaniu diety i zmianie statutu.
Radny Stefan Moćko nie zgodził się z zarzutem radego Józefa Twardzika w kwestii wprowadzenia
do Statutu pojęcia funkcji honorowej. Zdaniem radnego Stefana Moćko, to określenie obecne jest w Statucie
Miasta od 10 lat. Radny podkreślił, Ŝe ten projekt uchwały jest furtką do zmiany uchwały i wprowadzenia
modyfikacji w przyznawaniu diet. Radny uznał za konieczne ustalenie w przyszłości zasad funkcjonowania
Przewodniczących Rad Osiedlowych.
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Prezydent Miasta Andrzej Dziuba wskazał, Ŝe nie naleŜy dyskutować nad zasadnością prawną
wniosków. NaleŜy popatrzyć na całą sprawę ekonomicznie. Bowiem jeŜeli – według Statutu – Rada Osiedla
zostanie zwołana jedynie dwa razy w roku, to i tak gmina będzie musiała kaŜdemu z Przewodniczących
wypłacić dietę w wysokości 3 600 złotych na rok. Za jedno posiedzenie taki przewodniczący dostanie więc
1 800 złotych. Prezydent zaznaczył, Ŝe on będzie przeciwny takiego przeznaczenia gminnych pieniędzy.
Radny Mieczysław Podmokły zaapelował do radnych, aby odrzucili wniosek radnego Moćki.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Jacek Mrozowski poinformował, Ŝe wniosek
radnego Stefana Moćko będzie poddany pod głosowanie.
Radny Henryk Drob zwrócił uwagę, Ŝe uznanie apelu radnego Podmokłego byłoby niezgodne
z panującą regułą i Komisja Finansów Publicznych powinna wniosek radnego Stefana Moćko zaopiniować.
Zasugerował takŜe moŜliwość wycofania wniosku, ale tylko przez samego radnego Stefana Moćko.
Radny Stefan Moćko nie zgodził się z twierdzeniem, iŜ zebrania Rad Osiedla są zwoływane jedynie
dwa razy w roku. Stwierdził, Ŝe posiedzenia odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, a czasami nawet dwa
czy trzy razy. Obowiązki Przewodniczącego są teŜ – według radnego – bardziej rozbudowane, niŜ to
przedstawiają radni.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Jacek Mrozowski przerwał dyskusję
i zarządził głosowanie.
Głosowanie: za – 1 radny, przeciw – 6 radnych.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała negatywnie.
Ad 8-10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca
2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych oraz
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej autorstwa radnej Barbary Koniecznej
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady
Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy
słuŜbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej autorstwa
radnego Mieczysława Podmokłego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet
i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej autorstwa radnej Magdaleny Idzik stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Materiał
pomocniczy do określenia wysokości diet w zaleŜności od wysokości podstawy stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Radny Stefan Moćko poinformował, Ŝe zamierzeniem radnej Barbary Koniecznej, było wyzbycie się
pewnej nieprawidłowości, która funkcjonowała przez lata. Radny stwierdził, Ŝe obecnie panuje zbyt duŜe
zróŜnicowanie diet między radnymi funkcyjnymi a radnymi niefunkcyjnymi. Według radnego, Rada Miasta
powinna być pewnym „monolitem”, gdyŜ właśnie społeczeństwo oczekuje jednolitości. Radny zaznaczył, Ŝe
nie zgadza się równieŜ z panującym w gminie Tychy trybem wyboru przewodniczących komisji stałych Rady
Miasta. Radny uznał te działania za stronnicze i polityczne.
Radny Józef Twardzik zwrócił uwagę, Ŝe to sami mieszkańcy wybierają radnych, a to wyklucza
stronniczość. Zaznaczył równieŜ, Ŝe za czasów poprzedniej kadencji Rady, radny Moćko nie występował
z podobnymi wnioskami.
Głos zabrał radny Henryk Drob. Radny wskazał, Ŝe w latach 1994-1998 diety były wypłacane za
uczestnictwo w kaŜdym posiedzeniu. Aby zniwelować zjawisko zapisywania się radnych np. do dziesięciu
Komisji, wprowadzono zapis, Ŝe radnym będzie przysługiwała dieta zryczałtowana bez względu na liczbę
posiedzeń Komisji. Wielu radnych w tamtym czasie zredukowało swoją obecność na Komisjach jedynie do
dwóch. Przez lata ta forma wypłacania diet wszystkim radnym odpowiadała. Radny Henryk Drob jeszcze raz
podkreślił, Ŝe w poprzedniej kadencji takŜe nie było, Ŝadnych projektów zmian.
Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29
marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych oraz
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej autorstwa radnej Barbary Koniecznej: za –
za - 1 radny, przeciw – 7 radnych
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała negatywnie.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29
marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych oraz
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przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej autorstwa radnego
Podmokłego: za – 2 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się od głosu – 2 radnych.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała negatywnie.

Mieczysława

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29
marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych oraz
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej autorstwa radnej Magdaleny Idzik: za – 5
radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się od głosu – 1 radny.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24
listopada 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4 (załącznik nr 12 do protokołu) przedstawiła
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marianna Feith. Referująca poinformowała, iŜ niniejsza
uchwała ma na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały, w związku ze zmianą obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie
powiatowym rada powiatu uchwala akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upowaŜnień
zawartych w ustawach. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007r o zmianie ustawy o pomocy społecznej
znowelizowała art. 97 ust. 5, na mocy którego przyjęto zasadę bezpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji
kryzysowej. Tym samym ustawodawca zlikwidował ustawowe upowaŜnienie do ustalania odpłatności za
pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej. Niniejsza zmiana art. 97 ust. 5 weszła w Ŝycie z dniem 15 marca
2007r. Wyeliminowanie przedmiotowej uchwały ma takŜe na celu zapewnienie przejrzystości porządku
prawnego.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury
w Tychach za rok 2006 (załącznik nr 13 do protokołu) przedstawił Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
Wojciech Wieczorek. Referujący poinformował, iŜ Miejskie Centrum Kultury w Tychach zobowiązane jest do
sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zgodnie z art. 50 ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości, które zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy podlega zatwierdzeniu przez organ
zatwierdzający.
W toku dyskusji dotyczącej wyjaśnienia kwestii pojawienia się – w rozdanych na posiedzeniu
dodatkowych materiałach – drugiego bilansu Główna Księgowa Miejskiego Centrum Kultury Pani Teresa
Rozwadowski wskazała, Ŝe został on dodany dla celów analitycznych. Wyjaśniła, Ŝe oba bilanse są
poprawne. Bilans podstawowy, dołączony do projektu uchwały uwzględniał działalność Miejskiego Centrum
Kultury zarówno jako jednostki budŜetowej, jak i instytucji kultury. Drugi – rozdany na posiedzeniu radnym –
jest bilansem ukazującym Miejskie Centrum Kultury wyłącznie jako instytucje kultury. Główna Księgowa
poinformowała, Ŝe strata wykazana w bilansie wynika z przekształcenia MCK z jednostki budŜetowej
w instytucję kultury bez wcześniejszej likwidacji Centrum.
Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 12a.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów oraz pomocy materialnej dla
studentów WyŜszej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (załącznik nr 14 do protokołu)
przedstawił Prezydent Miasta Andrzej Dziuba. Referujący poinformował, iŜ na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Rada Miasta ustala zasady przyznawania
stypendiów dla studentów. Wzorem lat ubiegłych, w budŜecie Gminy zostały zapisane środki finansowe na
ten cel. Z uwagi na wprowadzenie zmian w istniejących zasadach udzielania stypendiów, istnieje konieczność
ujednolicenia zapisów regulujących zasady przyznawania stypendiów. Przyznawanie studentom WSZiNS
stypendiów stanowi moŜliwość uhonorowania wielu szczególnie uzdolnionych studentów oraz poprawy ich
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sytuacji materialnej. Stypendia o charakterze motywacyjnym są jednocześnie promocją nauki. Podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na uŜyczenie nieruchomości połoŜonej przy ulicy
Sportowej w Tychach (załącznik nr 15 do protokołu) przedstawił Prezydent Miasta Andrzej Dziuba.
Referujący poinformował, iŜ zabudowana działka nr 670/17 o pow. 0,2361 m² połoŜona przy ulicy Sportowej
znajdowała się w uŜytkowaniu Kółka Rolniczego. UŜytkowanie nieruchomości wygasło w dniu 13 grudnia
2006r. Z nieruchomości oprócz Kółka Rolniczego korzystają Polski Związek Hodowców Gołębi, Polski
Komitet Pomocy Społecznej, OKS JUW-e. Aktualnie Rada Osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele
wystąpiła z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz Rady Osiedla, co umoŜliwi jej pełne
wykorzystanie na rzecz mieszkańców osiedla. UŜyczenie nieruchomości pozwoli na jej zagospodarowanie
zgodnie z potrzebami mieszkańców, zaś gospodarzem terenu będzie jeden podmiot, który moŜe uŜyczyć
nieruchomość podmiotom bezpośrednio ją wykorzystującym.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 14.
Radny Józef Twardzik wskazując na Statut Miasta powrócił jeszcze raz do tematu funkcji
honorowych i zasadności projektu uchwały radnego Moćki.
Radny Stefan Moćko w odpowiedzi, podkreślił, Ŝe przy przygotowaniu swojego projektu uchwały
dotyczącego zmiany Statutu Miasta Tychy korzystał z pomocy i wiedzy prawnika. Dlatego radny nie rozumie
skąd posądzenia o brak zasadności projektu uchwały. Ponadto radny zwrócił się do Prezydenta z pytaniem
o tereny budowlane przy ulicy śorskiej. Radnego interesowało szczególnie „dzikie boisko” na rogu ulicy
Nowej i śorskiej, które przez dziesięć lat było uŜytkowane przez młodzieŜ. Radny miał nadzieję, Ŝe Prezydent
Miasta Tychy skorzysta z przywileju pierwokupu i teren ten będzie dalej funkcjonował – juŜ oficjalnie – jako
gminne boisko.
Prezydent Miasta Andrzej Dziuba poinformował, Ŝe nie jest zorientowany w tym temacie, nie doszły
do niego Ŝadne prośby mieszkańców czy samego radnego Stefana Moćko. Prezydent podkreślił, Ŝe na
obszarze Osiedla śwaków jest duŜo miejsca na podobne inicjatywy i skoro istnieje taka potrzeba i nie
wystarcza kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 3 – to moŜna pomyśleć o dodatkowym miejscu do
uprawiania sportu i rekreacji. Warunkiem rozpatrzenia takiego wniosku jest prośba Rady Osiedla.
Ad 15.
00

Po zrealizowaniu porządku obrad o godz. 17 , Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie
Komisji Finansów Publicznych.

Załączników: 15 szt.
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych

Protokół sporządziła
Ewa Freier

mgr Jacek Mrozowski
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