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Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 23.11.2016 roku w sali
konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 6 radnych, co stanowi
quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, następnie przedstawił
porządek posiedzenia, którego tematem była:
1. Analiza projektu uchwały budżetu miasta Koła na 2017 rok.
2. Analiza projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2030.
Brak uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.
Ad. 1 Przewodniczący Komisji poprosił pana Burmistrza o kilka słów wstępu przed
przystąpieniem do omówienia projektu uchwały budżetu miasta Koła na 2017 rok, jakie cele i
zamierzenia przyświecały Mu przy konstruowaniu budżetu miasta
Pan Burmistrz powiedział, że po dogłębnej analizie potrzeb mieszkańców naszego miasta,
zweryfikowaniu dochodów i kondycji finansowej miasta powstało prowizorium budżetowe.
Zaznaczył, iż na początku roku budżet zmieni się, gdyż wpłynie nadwyżka budżetowa.
Zaproponowane inwestycje zmienią warunki drogowe i oblicze miasta.
Radny Tomasz Sobolewki podziękował panu Burmistrzowi za wprowadzenie i zachęcił do
zadawania pytań.
Temat projektu uchwały budżetu miasta na 2017 rok przesunął się na drugi plan, gorącym
tematem stała się propozycja Burmistrza Miasta wywołana uchwałą w sprawie opłaty za odbiór
odpadów komunalnych. Uderzająca podwyżka opłaty spowodowała burzę pytań. Pytano między
innymi o przyczynę tak wysokiej podwyżki, na jakiej podstawie została ona wyliczona, proszono o
przedstawienie rzetelnej kalkulacji, zarzucano brak konstruktywnych rozmów o problemach Spółki,
poruszano brak edukacji i złą współpracę z zarządcami budynków wielorodzinnych. Pan Burmistrz
udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Poinformował, że na spotkaniu wspólników Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie po merytorycznej dyskusji, obniżono
cenę na bramie i w związku z tym pan Burmistrz zaproponował niższą kwotę opłaty na 14,00 zł.
Radny Florian Olejniczak po analizie projektu uchwały budżetu miasta na 2017 rok jest mile
zaskoczony, gdyż są wykazane doszacowane dochody, natomiast niepokojące są wydatki, np. dziale
700 plan 6.345.436,00 zł. w roku 2016 był ponad 4 mln. zł., dział administracji publicznej,
promocja miasta, obsługa długu i szereg innych pozycji gdzie jest znaczny wzrost wydatków.
Pan Burmistrz wyjaśnił wzrost strony przychodów gdzie znaczny wzrost nastąpi w dziale
oświaty z nauki języka niemieckiego o ok. 3 mln. zł. z czego 1 mln. zł. przeznaczony będzie na
wynagrodzenia, wymianę młodzieży, a pozostałe 2 mln. zł. na zadania inwestycyjne.
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Radny Artur Szafrański z obawą wyraził się o wprowadzeniu programu nauczania języka
niemieckiego, który z założenia programu ma objąć mniejszość narodową, skąd w naszym mieście
mniejszość narodowa.
Pan Burmistrz powiedział, że od 1 września do tego programu przystąpiły wszystkie szkoły i
prowadzone są lekcje nauki języka niemieckiego dla 60-70 uczniów w każdej szkole.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy tak może być, że przyznane środki na naukę języka
będą po części przeznaczone na zadanie inwestycyjne.
Pan Burmistrz odpowiedział, że środki są realne i zasilą budżet miasta, przekazane z
Ministerstwa Rozwoju i Finansów w formie subwencji oświatowej, a więc miasto jest dysponentem
tych środków.
Radna Wanda Obiała nawiązała do wywiadu pana Burmistrza, w którym to poruszone było
niezadowolenie mieszkańców przesunięciem na okres dwóch lat spłaty zobowiązań kredytowych,
na co Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku nastąpi wpływ 3 mln. zł., z których nastąpi spłata,
czy to była mowa o tych środkach z programu nauki języka niemieckiego i czy można przeznaczyć
je na spłatę zobowiązań.
Pan Burmistrz odpowiedział, że wówczas mówił o tych środkach i można je przeznaczyć na
spłatę odroczonego kredytu.
Radna Wanda Obiała poprosiła o wyjaśnienie czy w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni plan
1.111.247,43 zł. są ujęte środki z dotacji na realizację przedsięwzięcia.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w planie są zawarte środki na program pn. „Rozwój terenów
zielonych w Kole przez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z
zagospodarowaniem starorzecza”.
Radna Teresa Brzoska poprosiła o wyjaśnienie dla czego w budżecie na 2017 rok jest wzrost
zaplanowanych środków na stołówki szkolne i przedszkolne, skoro wprowadzony catering miał
przynieść oszczędności. Uważa, że w chwili gdy zapewniano wszystkich o oszczędnościach przy
wprowadzeniu cateringu były wyliczenia i kalkulacje to cena obiadu dla nauczycieli od razu była
wyższa, a nie dopiero od m-ca listopada wynosi 7,80 zł.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w projekcie budżetu zostały wprowadzone kwoty, o które
wnioskowali Dyrektorzy szkół, wydział oświaty analizując koszty na pokrycie cateringu obniżył
wnioskowane środki. Na dzień 30 września plan na stołówki w rozdziale 80148 wynosi
2.663.399,05 zł., a na przyszły rok zaplanowano kwotę 2.805.680,00 zł.
Radny Artur Szafrański zapytał, czy pan Burmistrz planuje wprowadzić catering do przedszkoli.
Pan Burmistrz odpowiedział, że owszem planuje wprowadzenie do przedszkoli cateringu, gdyż
ta forma żywienia sprawdziła się, za przykład podał prywatne przedszkola. Jedynie w przedszkolu
nr 1 nie wprowadza cateringu.
Radny Artur Szafrański jest przeciwnikiem wprowadzenia cateringu w przedszkolach, gdyż
obowiązują inne zasady żywienia. Uważa, że pozostawienie kuchni w przedszkolu nr 1 będzie
dzieliło dzieci na lepsze i gorsze.
Radna Wanda Obiała zapytała, czy Gmina za administrowanie zasobami mieszkaniowymi płaci
za 1m2 taką samą stawkę jak wspólnoty.
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie może być inaczej, jest na tym samym poziomie, jedynie
fundusz remontowy jest ustalony przez zarząd danej wspólnoty i może być zróżnicowany.
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Radna Teresa Brzoska zapytała, czy zabezpieczone zostały środki na prace związane z
usunięciem azbestu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że środki został zabezpieczone z opłat za korzystanie ze
środowiska w rozdziale 90002 w kwocie 25.000,00 zł.
Radny Tomasz Sobolewski na podstawie posiadanych materiałów dokonał zestawienia
obejmujące lata 2015, 2016 i 2017 rozdziału 70005 gospodarka mieszkaniowa, zapytał na jakiej
podstawie i z czego wynikają zaplanowane środki w § 4270 i 4300, czy są to kwoty ostateczne, czy
też są one niedoszacowane.
Zastanawia się nad sensem prac elewacyjnych budynku, skoro lokale w nim to ruina, uważa, że
należałoby w pierwszej kolejności wykonać najbardziej potrzebne remonty w tychże lokalach.
Pan Burmistrz odpowiedział, że przedstawione kwoty w poszczególnych działach, rozdziałach i
klasyfikacji są na podstawie przemyślanych wyliczeń i kalkulacji. W podanych paragrafach są
skalkulowane prace remontowe i związane z nim usługi.
Wykonanie elewacji budynku to również ocieplenie murów i wykonanie prac związanych z
bezpieczeństwem lokatorów.
Radny Tomasz Sobolewski zauważył wzrost planu wydatków w dziale 630 turystyka w kwocie
23.000,00 zł., w roku 2015 i 2016 była to kwota 20.000,00 zł., jaka przyczyna zwiększenia
środków. Przy omawianiu budżetu na 2016 rok sygnalizowana była propozycja wydania folderów
w języku obcym, nadal jest ich brak. Poprosił o wykaz posiadanych materiałów promocyjnych.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w proponowanej kwocie przewidziane są środki na inwestycje
prowadzone na zamku i parku 600-lecia i na ul. Słowackiego.
Pan Robert Siwiński dodał, że co roku są uzupełniane gadżety promujące miasto, ostatnio
wykonano inwentaryzację materiałów promocyjnych i wykaz zostanie przedłożony Radzie.
Zaproponował, że na kolejne posiedzenie Komisji przyniesie książki i foldery promujące Miasto.
Radny Tomasz Sobolewski analizując wydatki na jednostki kultury, zauważył ich wzrost,
zapytał, czym kierował się Burmistrz przy konstruowaniu budżetu na ten cel.
Pan Burmistrz odpowiedział, że kierował się dynamiką pracy jednostek kultury.
Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji i zaprosił do udziału w posiedzeniu, które
zaplanowane jest na dzień 1 grudnia.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady

3

