BR.0012.3.6.2017
Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 29.05.2017 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 informacji o udzielonych ulgach i zwolnieniach w podatkach i opłatach lokalnych
za 2016r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej.
3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2017-2025.
5. Sprawy różne.
 pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2
 pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole
 przedstawienie opinii dot. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koła za 2016 r.
Brak uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.
Ad. 1 Informację o udzielonych ulgach i zwolnieniach w podatkach i opłatach lokalnych za
2016r przedstawiła Pani Eliza Zawadzka-Kotkowska Naczelnik Wydziału Podatków, Opłat i
Egzekucji. Na podstawie przepisów ordynacji podatkowej przedstawiony został szczegółowy
wykaz zwolnień i ulg udzielony w roku 2016 w podatkach i opłatach lokalnych. Ponad to
informacja zawiera wykaz zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów, które
skorzystały z ulgi w ramach de minimis, w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy,
nowych inwestycji oraz z tyt. wykonanych remontów – elewacji budynku.
Brak uwag do przedstawionej informacji.
Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia
od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
przedstawiła Pani Eliza Zawadzka-Kotkowska Naczelnik Wydziału Podatków, Opłat i
Egzekucji. W niniejszym projekcie uchwały art. 12 ustawy o podatku rolnym obliguje Rady
Gmin do podjęcia przedstawionej uchwały. Poprzednia uchwała obowiązuje od roku 1992 w
związku z powyższym zasadne jest dostosowanie do obowiązujących przepisów. Nadmieniła,
że w toku podjętych czynności ustalono, iż właściciele gospodarstw rolnych nie korzystali z
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przysługującego im zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej. Na podstawie złożonego wniosku przez właściciela
nieruchomości gruntu rolnego, organ podatkowy wydaje decyzje.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, na jakiej podstawie umorzono należność KTBS w
kwocie 228.443,02 zł.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że na podstawie uchwały w sprawie ulg cywilno-prawnych, a
dotyczy to dwukrotnego obciążenia Gminy za zarząd i eksploatację w roku 2011 i w okresie
styczeń-marzec 2012r. Kwota nie została uregulowana i w związku z powyższym takie
umorzenie zostało dokonane w roku 2016, jest to decyzja uznaniowa Organu.
Radna Izabela Nuszkiewicz zadała pytanie dot. działu V – dotacje celowe pkt. 5 Radek
Sobie, czy to jest firma działająca na terenie Miasta.
Pani Eliza Zawadzka-Kotkowska odpowiedziała, że za tą część sprawozdania
odpowiedzialny jest Wydz. Oświaty, Ona jedynie wprowadza dane do systemu, szerszych
informacji udzieli wymieniony wydział.
Brak dalszych pytań.
Ad. 3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok przedstawiła
Pani Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. W proponowanej uchwale zmniejsza się
dochody w wysokości 240.000,00 zł. dotacja celowa na wydatki majątkowe otrzymaną z
budżetu państwa, a tym samym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 na wydatki
bieżące dot. utworzenia dziennego Domu Seniora, wskazanie RIO w Poznaniu. Zwiększenie
planu dochodów następuje w rozdziale 75412 o kwotę 20.000,00 zł. na zakup
specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP nad Wartą, środki pochodzą z WFOŚiGW w
Poznaniu. Rozdział 75624 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. w związku z wpływem
dywidendy od MZEC Spółka z o.o. Plan wydatków zmniejsza się w rozdziale 60016 o kwotę
29,92 zł., a tym samym zwiększa się wydatki w związku z zabezpieczeniem środków w
rozdziale 60014 na opłatę roczną umieszczonych przyłączy telekomunikacyjnych dla obsługi
monitoringu. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000,0 zł. z rozdziału 75412§4210 z
przeznaczeniem tych środków na zakup sprzętu specjalistycznego i zabezpieczenie paragrafu
majątkowego w tym samym rozdziale. Z rezerwy celowej tj. rozdział 75818 zabezpieczenie
środków na wkład uzupełniający do zakupu w/w sprzętu i urządzenia w kwocie 25.000,00 zł.
oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 3 potrzebnego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w
kwocie 18.000,00 zł., co zwiększy plan wydatków majątkowych w rozdziale 75412 i 80150. W
rozdziałach 85153 i 85154 zmiana w ramach posiadanych środków na wniosek Kierownika
MOPiPR w Kole. Rozdział 85395 wynika z decyzji RIO a dot. przeniesienia środków z
wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 338.329,09 zł., który podzielony został
na §4210 zakup materiałów i wyposażenia 78.700,00 zł i §4270 zakup usług remontowych
259.629,09 zł. w oparciu o przeprowadzoną kalkulację zadania. Plan wydatków zwiększa się w
rozdziale 70005 gospodarka mieszkaniowa o kwotę 68.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę
trzech wspólnot, tj. Broniewskiego 19A, Konarskiego 55 i Zawadzkiego 18. Kolejne
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 w kwocie 75.000,00 zł. (środki z dywidendy)
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z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK i rozdział 92118 w kwocie 7.000,00 zł. tyt.
dotacji dla Muzeum.
Przedstawione zostały dodatkowe informacje o udzielonych dotacjach dla instytucji
kultury, które stanowią załącznik do protokołu w okresie 5 lat.
Pani Skarbnik dodała, iż kwoty zaproponowane dla MDK, Muzeum oraz na spłatę
wspólnot pochodzą z dywidendy, a środki dla OSP nad Wartą i na zakup sprzętu dla Sz. P. Nr.
3 pochodzą z rezerwy inwestycyjnej.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, ile pozostanie środków na rezerwie inwestycyjnej.
Pani Skarbnik odpowiedziała, pozostała kwota to 127.750,39 zł.
Radna Teresa Brzoska zapytała, czym kierowano się przy przyznaniu dotacji dla MDK i
Muzeum, skoro wnioskowane kwoty były wyższe. Doskonale są znane potrzeby MDK i
Muzeum jak również jakie były w ostatnim czasie przyznawane środki dla obu instytucji.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota dywidendy to 150.000,00 zł., które podzielono dla
wydziału gospodarki nieruchomościami kwotę 68.000,00 zł. na spłatę trzech wspólnot, dla
MDK kwota 75.000,00 zł., która jest niezbędna na dalsze funkcjonowanie placówki, pozostała
kwota to 7.000,00 zł. dla Muzeum, z przeprowadzonej rozmowy z Panem Dyrektorem kwota ta
wystarczy.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, na jakiej podstawie wybrane były właśnie te wspólnoty
a nie inne.
Pani Skarbnik wytłumaczyła, na wniosek wydziału gospodarki mieszkaniowej, który
wskazał właśnie te wspólnoty, do wniosku dołączone dokumenty (stanowią załącznik do
protokołu).
Radna Teresa Brzoska zapytała, czy w poprzednich latach Spółki Miejskie przekazywały
dywidendy na rzecz Urzędu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w poprzednich latach nie było tego typu zdarzeń.
Przekazane środki są na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, (pismo stanowi
załącznik do protokołu).
Radna Wanda Obiała poprosiła o wyjaśnienie na jakiej podstawie i za co spłacone zostały
trzy wspólnoty.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że na podstawie wniosku Wydziału G.M. i są to kwoty: dla ul.
Broniewskiego 19A - 20.827,20 zł. koszty eksploatacji i 4.464,48 zł. fundusz remontowy,
wspólnota ul. Zawadzkiego 18 – 15.457,04 zł. koszty eksploatacji i 3.276, 72 zł fundusz
remontowy oraz wspólnota ul. Konarskiego 55 to kwota 23.909,06 zł. koszt eksploatacji.
Radny Florian Olejniczak zapytał, jak wygląda sytuacja we wszystkich wspólnotach,
gdzie najemcy nie płacą należności czynszowych i w jakiej kwocie, prosił o przygotowanie
takiego wykazu. Zapytał, czy prowadzona jest egzekucja wobec dłużników i kto ją prowadzi?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że egzekucja również na rzecz Wspólnot zajmuje się KTBS i
to KTBS winien dochodzić należności Gminy Miejskiej jak i należności Wspólnot. Wszystkie
środki wyegzekwowane od lokatorów w drodze egzekucji wpływają w postaci dochodów na
konto Miasta.
Na tym dyskusję w tym punkcie obrad zakończono.
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Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata
2017-2025 przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Dokonane zmiany
wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta, a ponadto wprowadzone jest
kolejne przedsięwzięcie pn. „Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22” na lata 20172019, kwota ogółem to 45.543,39 zł. z czego w roku 2017 to kwota 14.856,76 zł., w 2018 roku
kwota 15.153,89 zł i w roku 2019 to kwota 15.532,74 zł. Jest to lokal wynajmowany dla
rodziny, która w katastrofie budowlanej na ul. Toruńskiej straciła mieszkanie.
Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 5 Sprawy różne:
 pismo Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w sprawie remontu schodów zewnętrznych – Komisja
pozytywnie wnioskuje o przyznanie kwoty na remont schodów. (pismo stanowi załącznik
do protokołu).
 pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w sprawie uzupełnienia dotacji podmiotowej,
(pismo stanowi załącznik do protokołu).
 propozycja do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, (stanowi załącznik do
protokołu). Przewodniczący Tomasz Sobolewski zauważył, że decydującym głosem w
sprawie wykonania budżetu należy do Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, iż dużą rolę w
ocenie winna mieć przeprowadzona kontrola w Miejskim Domu Kultury.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Janiak zaznaczył, że w trakcie kontroli
wynikły niejasności i jest to złożony problem. Przy szczegółowej analizie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2016 rok pojawiły się kolejne pytania i niezrozumiałość. Po
wyjaśnieniach Pani Skarbnik komisja przedstawi swoje stanowisko.
Radny Florian Olejniczak zaznaczył, iż wykonanie budżetu to nie tylko prawidłowa
realizacja pod względem formalnym, prawnym i na podstawie ustawy o finansach
publicznych, ale również wiele czynników, które powinny mieć wpływ na ocenę. Ponadto
uważa, że wypracowanie przez Radę opinii o wykonaniu budżetu jest najtrudniejszym
zadaniem, wymaga rozwagi i wnikliwej analizy, co każdy wyrazi w głosowaniu.
Radny Mariusz Hanefeld uważa, że przy przedstawieniu opinii podkreślić należy
niezadowolenie wykonania planu wydatków majątkowych.
W głosowaniu do wykonania budżetu za 2016 rok - 1 głos „za”, 1 głos „przeciw” i 4
głosy „wstrzymujące się”.
Opinia Komisji:
1. Informacja o udzielonych ulgach i zwolnieniach w podatkach i opłatach lokalnych za
2016r - sprawozdanie przyjęte przez aklamację.
2. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od
podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Komisja opiniuje jednogłośnie pozytywnie 6 głosów za.
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3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok Komisja nie
wypracowała opinii w głosowaniu – 1 głos za, 1 głos przeciwny i 4 głosy
wstrzymujące się.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na
lata 2017-2025 Komisja opiniuje jednogłośnie pozytywnie 6 głosów za.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady
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