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Protokół Nr 1/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 22 grudnia o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta

Posiedzenie prowadziła radna Ewa Czeszejko-Sochacka przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodnicząca Komisji po stwierdzeniu kworum otworzyła obrady (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).

Porządek obrad:

1.	Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.	Informacja o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy.
3.	Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i projektu budżetu na rok 2015.
4.	Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał.
5.	Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2015.
6.	Przyjęcie regulaminu Komisji.
7.	Omówienie korespondencji.
8.	Sprawy różne i wniesione.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Komisja przyjęła porządek obrad przez aklamację.

AD. 2 INFORMACJA O TRYBIE PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA LEGNICY.

Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta przedstawiła budowę projektu budżetu, regulacje mające wpływ na projekt budżetu oraz procedurę uchwalania budżetu miasta wraz z kompetencjami Komisji Budżetu i Finansów w tym zakresie.
Poinformowała, że procedura uchwalania budżetu miasta Legnicy została zapisana w uchwale Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Komisja zapoznała się z informacją o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy.

AD. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i projektu budżetu na rok 2015.

Przewodnicząca Komisji poprosiła przewodniczących komisji problemowych Rady o przedstawienie opinii podjętych na ich posiedzeniach.
Poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej zapoznały się z projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy.

Radna Ewa Szymańska, przewodnicząca Komisji Gospodarki powiedziała, że Komisja Gospodarki wydała pozytywną opinię do projektu budżetu.

Radny Jacek Baczyński, przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny - Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Radny Zbigniew Bytnar, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY - 1/III Z AUTOPOPRAWKĄ,
(projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią zał. Nr 2 do protokołu)

Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta Legnicy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta poinformowała, że plan na rok 2014 zakładał rozpoczęcie robót przy przebudowie Placu Sybiraków gdyby doszło do rozstrzygnięcia przetargu. Zainteresowanie przetargiem było duże, ceny atrakcyjne. Fizycznie realizację zadania rozpoczniemy po uchwaleniu budżetu na rok 2015 i zakończymy zadanie w roku 2015.
Kolejna zmiana dotyczy drogi dojazdowej do Urzędu Skarbowego, ponieważ przetarg nie został jeszcze ogłoszony - zmiana jest jeszcze możliwa.

Radny Ignacy Bochenek - odniósł się do założeń budżetu dot. podatku od osób prawnych, najpierw wpływy malejące następnie rosną – dlaczego?
Dotacje, środki przeznaczone na inwestycje kończą się w roku 2015 – dlaczego?

Skarbnik Miasta- dotacje i środki inwestycyjne - założenia na rok 2015, będą jeszcze realizowane ostatnie zadania za środki już przyznane. Nie ma planów na rok 2016, ponieważ nie wiemy jakie będą środki unijne. Dotyczy to różnorakich dotacji nie tylko unijnych, jednak z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego takich informacji nie otrzymaliśmy. Narodowy; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w momencie kiedy dotacje zostaną przyznane, środki zostaną wprowadzone.
Podatek od osób prawnych - zakładamy wpływy na poziomie roku 2014. Widać wykonanie roku 2012, 2013, 2014 wówczas tendencja była malejąca. Założenie jest bardzo ostrożne z tendencją rosnącą. Przesłanką jest informacja Ministra Finansów o wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych i wieloletni plan finansowy państwa. Wzrosty są nieznaczne, dlatego prognozy są bardzo ostrożne. 

Radny Ignacy Bochenek - dochody na wydatki bieżące - założona stagnacja.

Skarbnik Miasta - rok 2015 pokazany jest zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Dotacje charakteryzują sie tym, że są przeznaczone na określone cele i tyle ile otrzymamy tyle wydajemy, jeśli wydamy mniej należy różnicę zwrócić.

Radny Jarosław Rabczenko poprosił o wskazanie projektów do realizacji przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Jadwiga Zienkiewicz - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, modernizacja ulicy Jaworzyńskiej również jest w części realizowana ze środków unijnych (dokumentacja).
Planujemy: program rewitalizacji Zakaczawia, włączenie ulicy Wrocławskiej do Placu Sybiraków, likwidację niskiej emisji, centrum przesiadkowe oraz być może drogę zbiorczą południową.
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nie uwzględniliśmy tych projektów ponieważ nie znamy założeń i wielkości środków w nowym okresie finansowania. Będziemy chcieli pozyskać jak najwięcej środków.

Radna Ewa Szymańska - zapytała czy w zał. nr 3 będą zmiany dotyczące Placu Sybiraków.

Skarbnik Miasta - to będą zmiany w korekcie budżetu.

Radny Ignacy Bochenek - usuwanie azbestu - dotyczy zasobów komunalnych czy podmiotów gospodarczych, sieć wodno-kanalizacyjna dla miasta - czy to dotyczy wsparcia dla LPWiK.
Uzbrojenie ul. Jaworzyńskiej - 30, 5 mln. zł -  dotyczy budowy ronda i układu komunikacyjnego osiedla Sienkiewicza.

Jadwiga Zienkiewicz - usuwanie azbestu - będą to dotacje dla osób fizycznych, które będą się ubiegać o dofinansowanie na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z dachów, sam remont dachu wykonuje się we własnym zakresie. Mamy w Legnicy program usuwania azbestu, w ramach tego programu szpital po modernizacji usunął azbest.
Dla rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej - opracowano dokumentację w zakresie potrzeb miasta w tym zakresie. Jest to aktualizacja planu już funkcjonującego. Dotyczy to nowych terenów.
Osiedle Sienkiewicza - uzbrojenie terenów dotyczące terenów gminy, poprawienie sieci komunikacyjnej LSSE - budowa ronda. Drugi obszar tzw. Legnica 2 - dokumentacja sfinansowana ze środków unijnych, mamy pozwolenia na budowę.

Radny Jan Szynalski - zał. nr 2 str. 7 - budowa obwodnicy, zaplanowana na lata 2020-21, czy jest to dobra data? Do tego czasu samochody rozjeżdżą miasto. Jeżeli już rok 2020, to która koncepcja jest brana pod uwagę:  za osiedlem Wierzbiak czy z ul. Gniewomierskiej?

Jadwiga Zienkiewicz - łączenie ul. Gniewomierskiej z ul. Sikorskiego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica nie została wpisana do budżetu GDDKiA. Będziemy jednak nadal zabiegać o to, aby GDDKiA była partnerem w tym zadaniu również we współfinansowaniu. Kwota 11,5 mln. zł to tylko część kosztów. Jest to zadanie bardzo ważne dla miasta, jeśli będzie szansa na przyspieszenie zadania będziemy dokonywać zmian w budżecie i WPF.

Radny Jarosław Rabczenko - budowa zbiorczej drogi południowej - zaplanowano kwotę 83 mln. zł - czy w związku z tym, że środki na budowę obwodnicy południowo-wschodniej są zbliżone, nie jest ważniejsza dla miasta budowa tej obwodnicy wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad?

Jadwiga Zienkiewicz - w części dokumentacji realizujemy budowę skrzyżowania z ul. Grabskiego, ta droga jest ważna dla miasta dla ruchu wewnątrzmiejskiego. Dla południowej części miasta byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Dokumentacja, którą mamy kończy się na Al. Rzeczypospolitej.

Radny Jarosław Rabczenko - dociągnięcie obwodnicy do al. Rzeczypospolitej nic nie rozwiązuje, będzie większy ruch niż jest w tej chwili.

Jadwiga Zienkiewicz - to, że droga była planowana w latach 30 nie dyskredytuje naszego pomysłu na dziś. Na budowę zbiorczej drogi południowej mamy wpływ. Jeśli chodzi o obwodnice południowo-wschodnią to priorytety są inne.

Radny Jarosław Rabczenko - projekty planowane w latach 30 były projektowane w innych realiach.

Radny Maciej Kupaj - czy były robione badania dotyczące natężenia ruchu? Cały ruch zostanie wrzucony w Al. Rzeczypospolitej, która już dziś jest bardzo ruchliwa.

Jadwiga Zienkiewicz - mamy aktualne badania dotyczące natężenia ruchu z prognozą do 2032 r. Z tych badań wynika, że zbiorcza droga południowa jest bardzo potrzebna. Z prognoz wynika, że miasto powinno dążyć do wybudowania trzeciego pasa ruchu w al. Rzeczypospolitej. Ta część miasta się rozwija, ruchu komunikacyjnego przybywa.

Radny Maciej Kupaj - dlaczego zaczynamy od etapu drugiego, a nie trzeciego, który połączy tą część miasta z Osiedlem Piekary. Jeśli 17 lat będziemy realizować dwa etapy, to kiedy zrealizujemy etap trzeci?

Jadwiga Zienkiewicz - jak zrealizować etap trzeci przy braku kolejnej przeprawy mostowej?

Radny Wacław Szetelnicki - od kilkunastu lat mówi się o trzeciej przeprawie mostowej. WPF to prognozy, które możemy korygować w trakcie roku.

Radny Maciej Kupaj - uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - jakie to tereny?

Jadwiga Zienkiewicz - jest to teren za Carrefour`em, na którym będziemy kończyć uzbrojenie, tam jest plan zagospodarowania przestrzennego, przeważa budownictwo wielorodzinne, ale jednorodzinne również. Na jednostce Piekary B kończymy uzbrojenie z budową dróg.

Radny Maciej Kupaj - Brama Chojnowska - w roku 2015 zaplanowano 100 tys. zł na dokumentację. W 2017 planujemy początek inwestycji - dlaczego dopiero 2017 r. ? Czy złożono wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie?

Jadwiga Zienkiewicz - w momencie kiedy będziemy mieć kompletną dokumentację złożymy wniosek do Ministra Kultury.

Radny Benedykt Ksiądzyna zapytał o zadania realizowane w Parku Miejskim.

Jadwiga Zienkiewicz w przyszłym roku zakończymy modernizację Al. Orła Białego. W przyszłym roku chcemy mieć dokumentację na modernizację Palmiarni, będziemy zabiegać o środki zewnętrznne to zadanie.

Radny Jan Szynalski - na modernizację ul. Jaworzyńskiej zaplanowano 12 mln. zł - co za te pieniądze zostanie zrobione?

Jadwiga Zienkiewicz - w przyszłym roku rozpoczniemy kolejne etapy przebudowy ul. Jaworzyńskiej - od ul. Szkolnej do ul. Grabskiego. Przetarg jest rozstrzygnięty na cała ulicę. W tym roku zostanie zakończone skrzyżowanie z ul. Jaworzyńską.

Radna Ewa Szymańska - zintegrowany system zarządzania ruchem - zaplanowano 15 mln. zł, co za te środki zostanie zrealizowane?

Jadwiga Zienkiewicz - zadanie to w roku przyszłym zostanie zakończone, będzie wykonana modernizacja 44 skrzyżowań, zostanie zrealizowane centrum zarządzania ruchem, na 6 przystankach wykonana zostanie elektroniczna informacja dla pasażerów, dynamiczna dla kierowców. System będzie dynamicznie zsynchronizowany.

Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że wszyscy radni otrzymali:
1)	uchwałę RIO Nr II/291/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Legnicy projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015,
2)	Uchwałę RIO Nr II/292/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Legnicy przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 r.

RIO wydała opinię pozytywną.
(zał. nr 3 do protokołu)

Komisja zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca Komisji podała pod głosowanie projekt uchwały druk 1/III z autopoprawką.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt z radnych nie głosował przeciw, trzech radnych wstrzymało się od głosu - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK 2015 - 2/III Z AUTOPOPRAWKĄ.
(zał. nr 4 do protokołu)

Grażyna Nikodem Skarbnik miasta omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Radny Jan Szynalski - prywatyzacja - zwiększenie o 0,5 mln. zł - co chcemy prywatyzować?
Obniża się finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - wymienił placówki oświatowe i kulturalne, pomocy społecznej i inne, w których zmniejszono planowane wydatki w sposób znaczący. Zapytał co chce się uzyskać, czy potrzeby wymienionych przez niego zakresach będą mniejsze?

Skarbnik Miasta - prywatyzacja - gmina płaci rentę w wysokości 4 740 zł miesięcznie dla pracownika byłego przedsiębiorstwa budowlanego, jest to wyrok sądu.
Sfera pomocy społecznej-zmniejszenia, które radny wymienił są faktycznie zaplanowane w takiej wysokości, kwoty są niże o kilka milionów złotych. Są to dotacje z budżetu państwa, nie oznacza to jednak, że potrzeb jest mniej i nie oznacza, że miasto nie będzie świadczeń wypłacać. Będziemy występować do Wojewody o uzupełnienie tych dotacji. Tak było w bieżącym roku, środki z dotacji były za niskie i miasto wypłacało świadczenia ze swoich środków. Wojewoda później dotacje uzupełniał.
Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności - środki są za niskie na funkcjonowanie zespołu, dotacja co roku jest tak niska, jest to zdanie rządowe. Środków wystarcza do lipca, będziemy występować o zwiększenie dotacji po przyjęciu budżetu państwa.
Jeśli chodzi o oświatę, gmina prowadzi ok. 60 jednostek oświatowych, to najbardziej ruchome wydatki w budżecie, ruchy w budżecie w ciągu roku są najczęstsze, cześć wydatków widać w dziale 758 - rezerwy celowe oświaty. Wyjaśniła jak wygląda planowanie budżetu w tej sferze na początku roku i w jego trakcie.

Radny Jan Szynalski - na ochronę zwierząt planujemy niższe środki finansowe, podobnie jest z oświetleniem ulic.

Skarbnik Miasta - schronisko dla zwierząt - wydatki są mniejsze w sferze majątkowej, w roku 2015 nie planujemy remontów, jak to miało miejsce w roku 2014. 
Oświetlenie ulic - wydatki majątkowe są niższe niż w roku 2014.

Radny Ignacy Bochenek - prowadzimy politykę wzniecania niepokoju (w zakresie pomocy społecznej) , to jest zła informacja, która wychodzi do społeczeństwa, czy nie lepiej zbilansować te różnice kredytem?

Skarbnik Miasta - ustawa o finansach publicznych zabrania finansowania wydatków bieżących kredytem. Nie można pokazać dochodów w innych kwotach niż te przedstawione w zawiadomieniu Wojewody Dolnośląskiego.

Radna Ewa Szymańska - czy wiemy kiedy będzie realizowane nowe nagłośnienie sali 226 Urzędu Miasta?

Skarbnik Miasta - Prezydent Miasta zaplanował środki na dokumentację, kiedy będzie dokumentacja będzie można planować środki na realizację zadania.

Radny Jarosław Rabczenko zapytał o powód spłacania kredytu kolejnym kredytem.

Skarbnik Miasta wyjaśniła zasady spłacania rat kredytów wcześniej zaciągniętych kolejnymi kredytami, pieniądz kredytowy jest tani.

Radna Ewa Szymańska zapytała o transport publiczny - kto wygrał przetarg na przewozy w komunikacji publicznej?

Jadwiga Zienkiewicz - przetarg na kolejny rok został rozstrzygnięty. Wygrało MPK.

Radni więcej uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały (druk 2/III z autopoprawką) pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za pozytywną opinią, nikt z radnych nie głosował przeciw, trzech radnych wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  OD ŻĄDANIA ZWROTU BONIFIKATY UDZIELONEJ PRZY SPRZEDAŻY PRZEZ GMINĘ LEGNICA LOKALU MIESZKALNEGO - 3/III,
(projekt uchwały stanowi zał. Nr 5 do protokołu)

Jadwiga Zienkiewicz omówiła projekt uchwały.

Radna Ewa Szymańska przedstawiła uzasadnienie do pozytywnego zaopiniowania projektu.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywnie zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za pozytywną opinią, nikt nie głosował przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - 4/III,
(projekt uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywnie zaopiniowanie.
12 radnych głosowało za pozytywną opinią, nikt nie głosował przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - 5/III,
(zał. Nr 7 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
13 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM - 6/III,
(za. Nr 8 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji podała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

14 radnych głosowało za opinia pozytywną, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA LEGNICY - 7/III,
(zał. Nr 9 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
14 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARY LIKWIDACJI TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA DOROSŁYCH NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. WOJSKA POLSKIEGO W LEGNICY 8/III,
(zał. Nr 10 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
14 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK - 9/III Z AUTOPOPRAWKĄ,
(zał. Nr 11 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
13 radnych głosowało za opinia pozytywną, nikt nie głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WSKAZANIA WICEPRZEWODNICZĄCEGO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYJAZDAMI SŁUŻBOWYMI PRZEWODNICZĄCEGO RADY - 11/III,
(zał. Nr 12 do protokołu)

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Przewodniczący Rady proponuje kandydaturę Jacka Kiełba, zaproponowała, aby przegłosować projekt uchwały wraz z tą kandydaturą.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych  wstrzymało się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁE W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LEGNICY W 2015 R. - 12/III,
(zał. Nr 13 do protokołu)

Jadwiga Zienkiewicz omówiła projekt uchwały.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
14 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCY UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY- 13/III,
(zał. Nr 14 do protokołu)

Grażyna Nikodem Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały.

Jadwiga Zienkiewicz omówiła dwa zadania, które  będą realizowane w ramach wydatków niewygasających w roku 2015.

Radny Benedykt Ksiądzyna zapytał o środki dla Legnickiego Centrum Kultury, kiedy zostaną przekazane.

Skarbnik Miasta - są to środki na działalność statutową.

Radny Benedykt Ksiądzyna - czy nie lepiej dać raz więcej środków, niż zmniejszać a w ciągu roku dokładać?

Skarbnik Miasta- cały czas monitorujemy sytuację jednostek, staramy się aby nie było zobowiązań wymagalnych.

Radna Ewa Szymańska - jak uzasadnia ten wniosek LCK?

Jadwiga Zienkiewicz - instytucje kultury zabiegają o środki zewnętrzne, środki od sponsorów, z którymi jest coraz trudniej. Radni dostają raz w roku sprawozdanie z działalności jednostek kultury.

Radna Ewa Szymańska - Akademia Rycerska - zdjęto 700 tys. zł i przeznaczono na modernizację ul. Jaworzyńskiej. Dlaczego stwierdził, że prace są bardziej pracochłonne, jak to stwierdzono?

Jadwiga Zienkiewicz- wieloletnia umowa na remont Akademii Rycerskiej jest zawarta pod nadzorem konserwatora zabytków, po odkrywkach okazało się, że trzeba wykonać więcej pracy.
Radny Maciej Kupaj - jak dyrektor Legnickiego Centrum Kultury doprowadził do powstania zobowiązań wymagalnych, jaka to wysokość.

Jadwiga Zienkiewicz powiedziała, że nie podlegają jej instytucje kultury i nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Skarbnik Miasta - informatyzacja Urzędu Miasta to coroczne zakupy sprzętu i oprogramowania, zmniejszenie na tym zadaniu wynikło z niższych kwot osiągniętych z przetargu. Zadanie zostało zrealizowane za niższe środki.

Radny Jarosław Rabczenko - od kiedy obowiązuje umowa na remont Akademii Rycerskiej?

Jadwiga Zienkiewicz - umowa została zawarta przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych.

Radny Jarosław Rabczenko zapytał czy nie lepiej rozwiązać umowę i zawrzeć nową?

Jadwiga Zienkiewicz - analizowaliśmy to wspólnie z prawnikami, istnieje ryzyko rozstrzygnięcia sprawy sądowej na niekorzyść miasta.

Radny Maciej Kupaj - 70 tys. zł na podniesienie nośności drogi, dlaczego miasto ma dopłacać?

Jadwiga Zienkiewicz - uznaliśmy, że taka partycypacja będzie korzystna dla obu stron.

Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.

7 radnych głosowało za opinią pozytywną, jeden radny głosował przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA LEGNICY - 14/III
(zał. Nr 15 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
9 radnych głosowało za opinią pozytywną, jeden radny głosował przeciw, czterech radnych wstrzymało się od głosu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO -15/III,
(zał. Nr 16 do protokołu)

Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
11 radnych głosowało za opinią pozytywną, nikt nie głosował przeciw, trzech radnych wstrzymało się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA PREZYDENTOWI MIASTA LEGNICY -  16/III,
(zał. Nr 17 do protokołu)

Radny Jan Szynalski zapytał czy Prezydent Miasta sam sobie składa projekt uchwały.

Skarbnik Miasta z projektem uchwały występuje przewodniczący Rady.

Barbara Sobiegraj zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli - przedstawiła akty prawne, na podstawie których ustalana jest wysokość wynagrodzenia oraz należne dodatki: za wysługę lat, funkcyjny oraz specjalny. Wynagrodzenie nie może przekroczyć limitu określonego w ustawie. 

Radny Maciej Kupaj - kto powinien złożyć Radzie projekt uchwały?

Barbara Sobiegraj - przewodniczący Rady Miejskiej.

Wacław Szetelnicki, przewodniczący Rady poinformował, że złożył projekt uchwały, dekret jest na pierwszej stronie projektu uchwały.

Radni więcej uwag nie wnieśli

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie.
12 radnych głosowało za pozytywna opinią, nikt nie głosował przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

AD. 5PRZYJĘCIE PLANU PRACY KOMISJI

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że przedstawiła członkom komisji projekt planu pracy Komisji na rok 2015 (zał. Nr 18 do protokołu)
Poprosiła radnych o uwagi do planu pracy lub inne propozycje.

Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Komisji poddała plan pracy pod głosowanie z wnioskiem o jego przyjęcie.
11 radnych głosowało za przyjęciem planu, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja przyjęła plan pracy na rok 2015.

AD. 6 PRZYJĘCIE REGULAMINU KOMISJI.
(zał. nr 19 do protokołu)

Wszyscy radni otrzymali kopię regulaminu.

Radni uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca Komisji poddała regulamin pod głosowanie z wnioskiem o jego przyjęcie.
11 radnych głosowało za przyjęciem regulaminu, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, Komisja przyjęła regulamin.


AD. 7 OMÓWIENIE KORESPONDENCJI.

l	zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 735/PM/2014 z 21 listopada 2014 r.
(zarządzenie znajduje się w teczce: Korespondencja Przewodniczącego Rady)

Radni uwag nie wnieśli.
Komisja zapoznała się z zarządzeniem.

	zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 750/PM/2014 z 28 listopada 2014 r.

(zarządzenie znajduje się w teczce: Korespondencja Przewodniczącego Rady)

Radni uwag nie wnieśli.
Komisja zapoznała się z zarządzeniem.

	zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 764/PM/2014 z 5 grudnia 2014 r.

(zarządzenie znajduje się w teczce: Korespondencja Przewodniczącego Rady)

Radni uwag nie wnieśli.
Komisja zapoznała się z zarządzeniem.

	pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła z dnia 10 grudnia 2014 r. W sprawie dofinansowania do prac konserwatorskich i restauratorskich przy średniowiecznych elementach kamieniarki architektonicznej oraz restauracji tynków i polichromii we wnętrzu kościoła katedralnego. (zał. Nr 20 do protokołu)


Radni uwag nie wnieśli.
Komisja zapoznała się z pismem.

AD. 8 SPRAWY RÓŻNE I WNIESIONE.

Radni nie wnieśli żadnych spraw w tym punkcie porządku obrad.

Porządek obrad został wyczerpany.

Przewodnicząca Komisji podziękowała radnym oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu komisji i zamknęła obrady.

Protokół sporządziła:
J. Chrzanowska

Ewa Czeszejko-Sochacka

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów







