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Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Rady Miasta Marki

Opinia
Komisji

Budżetowo-Gospodarczej Rady

Miasta Marki
o projekcie budżetu na 2009 r.

Projekt budżetu Miasta Marki na 2009 rok został przedłożony Radzie Miasta Marki
w dniu 15 listopada 2007 r., a zatem w terminie zgodnym z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104), Statutem Miasta Marki oraz
uchwałą nr XXl142/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 roku w sprawie
procedury ';uchwalania budżetu Miasta Marki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi.
Zgodnie z § 3 ust. 3 przywołanej wyżej uchwały komisje rady przedstawiły Komisji
swoje opinie. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Komisja Zdrowia,
Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska przekazały Komisji
Budżetowo-Gospodarczej opinie pozytywne na temat projektu budżetu nie wnosząc do niego
uwag. Komisja Oświaty Kultury i Sportu przekazała natomiast Komisji Budżetowej
jYozytywną opinię, formułując przy tyrnjeden wniosek budżetowy.
Budżetowo-Gospodarczej

Projekt budżetu sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych. Uwzględniono w nim podział dochodów i wydatków na działy,
. rozdziały i paragrafy.
Przedłożone wraz z projektem informacje opisowe oraz załączniki spełniają wymogi
ustawowe określone m.in.: w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach
publicznych.
Przedłożony

projekt uzyskał pozytywną
opinia została przedstawiona Komisji.

opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Projekt ząkłada dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 63.592.000
od dochodów zaplanowanych na 2008 rok o 3%.
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Komisja Budżetowo-Gospodarcza nie zgłasza wniosków o zmianę zapisów
w projekcie budżetu po stronie dochodów i pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta
na 2009 rok w tym zakresie.
Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na kwotę 67.626.000 zł. Zaplanowana
wydatków jest mniejsza w stosunku do planu wydatków na rok 2008 o 3,5%.

wysokość

w wysokości 4.034.000 zł pokryty zostanie przychodami
pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
miasto Marki w kwocie 6.900.000 zł.
Deficyt

budżetowy

W trakcie prac nad budżetem zgłoszono dwie poprawki budżetowe:
- wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o uwzględnienie w projekcie budżetu
zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie projektu przedszkola miejskiego.",
rezygnując tym samym z realizacji zadania pn.: "Projekt instalacji sieci
monitoringu",

- Wniosek radnego Pawła Chojnowskiego o zdjęcie z projektu budżetu z Rozdziału
80101 § 6050 - zadania p.n. "Projekt budowy gimnazjum przy ul. Wspólnej"
w wysokości 1.200.000 zł, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na
zmniejszenie deficytu budżetowego.
Powyższe wnioski

nie uzyskały akceptacji Komisji

Budżetowo-Gospodarczej.

Wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o uwzględnienie w projekcie budżetu
zadania inwestycyjnego p.n.: "Wykonanie projektu przedszkola miejskiego." i tym
samym rezygnacji z realizacji zadania pn. : Projekt instalacji sieci monitoringu",
głosowany był na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej i został
odrzucony stosunkiem głosów: l - "za", 10 - "przeciw", O - "wstrzymujących
się",

Wniosek Radnego Pawła Chojnowskiego o zdjęcie z projektu budżetu z Rozdziału
80101 § 6050 - zadania p.n. "Projekt budowy gimnazjum przy ul. Wspólnej"
w wysokości 1.200.000 zł, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na
~iejszenie deficytu budżetowego, głosowany był na posiedzeniu Komisji
Budżetowo-Gospodarczej, i został odrzucony stosunkiem głosów: 4 - "za", 5 "przeciw", 2 :... "wstrzymujących się".
Po analizie projektu budżetu miasta Marki na 2009 rok, po wysłuchaniu opinii
wszystkich Komisji Rady oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Marki wyraża pozytywną
opinię na temat przedłożonego przez Burmistrza Miasta Marki projektu uchwały stosunkiem
głosów: 10 - "za", 0- "przeciw", 1- "wstrzymującysię".
Przewodniczący

Komisji Budżetowo-Gospodarczej
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