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Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej.

   W dniu 30 kwietnia br., podczas obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Siewierzu, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz za rok 2008. 
   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu poprzedzone było licznymi dyskusjami na posiedzeniach komisji  problemowych. Komisja
Rewizyjna sporządziła wniosek  w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach.
  Samo sprawozdanie również uzyskało pozytywną opinię III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Podkreślono w
niej prawidłowość sporządzenia przedmiotowego sprawozdania. 
   Burmistrz Zdzisław Banaś podziękował radnym za przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok i udzielenie
absolutorium. Stwierdził, że jest to nie tylko jego zasługa, ale całego kierownictwa urzędu i pracowników, a także Kierowników i Dyrektorów
jednostek organizacyjnych Gminy, którzy sprawowali pieczę nad prawidłową realizacją budżetu w swoich placówkach.

Oto kilka informacji o ubiegłorocznym budżecie:
   Budżet Miasta i Gminy Siewierz na 2008 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/116/07 i w ciągu
roku był zmieniany dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza.
  W  wyniku  wprowadzonych  zmian  plan  dochodów gminy  został  zwiększony  do  kwoty  28.098.644,20  zł,  a  plan  wydatków do  kwoty
37.102.761,52 zł.
   Natomiast realizacja budżetu za 2008 r. przedstawia się następująco:
- dochody wykonano w kwocie 28.896.497,55 zł tj.  102,84 % planu
- wydatki wykonano w kwocie 34.283.020,51 zł tj.    92,40 % planu
   Na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostały na rachunku budżetu wolne środki w kwocie 2.336.547,79 zł, w tym środki na rachunku funduszy
pomocowych w kwocie 28.317,00 zł.

   Plan wydatków na zadania bieżące został wykonany w 93,50 %. 
   Plan wydatków na zadania majątkowe został wykonany w 90,15 %. Plan na zadania majątkowe wynosił 12.217.638,33 zł, a wykonano
11.014.385,50 zł.
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