Lasowice Wielkie

Protokół nr 28/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

RADA GMINY
LASOWICE WIELIOE
2017 -08- 3 0

Tematem posiedzenia komisji byio:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.91.2017 z dnia 16.08.2017 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
2. Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji w zakresie kosztów związanych z
gospodarką odpadami.
4. Analiza wydatków na oświatę
5. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
W posiedzeniu komisji wzięli udział:
Radni:
1. Bernard Widera - przewodniczący;
2. Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
3. Jerzy Lipiński - członek;
4. Gabriela Prochota - członek;
5. Wioletta Woźny - członek;
Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Krzysztof Lech - Z-ca Wójta
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy
Ad. 4 Analiza wydatków na oświatę
Z-ca Wójta poprosił Przewodniczącego Komisji o przesunięcie w porządku obrad
Komisji i w pierwszej kolejności procedowanie pkt dot. „Analizy wydatków na oświatę",
Komisja przychyliła się do prośby Pana Krzysztofa Lech. Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie
Pan Krzysztof Lech przedstawił pisma dyrektorów poszczególnych zespołów szkolnych.
Zgodnie z pismem nr L.dz.321.21Lks z 17 sierpnia 2017 r. Dyrektor ZGSP w Chocianowicach
poinformował, że na chwilę obecną nie posiada informacji, które wskazywałyby na braki
środków w planie finansowym na wydatki bieżące, płace oraz pochodne płac. Nowy ustrój
szkolny wymusza dokonanie zmian w obszarze zatrudnienia nauczycieli gimnazjum w szkołach
podstawowych zespołu, a informacja ta będzie znana 28 sierpnia 2017 r. po posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, szczegółowa analiza płac i pochodnych zostanie dokonana w miesiącu wrześniu
2017 r. i informacja ta zostanie przekazana na piśmie Skarbników Gminy. Dyrektor ZGSP w
Lasowicach Wielkich poinformował, iż na chwilę obecną w ZGSP w Lasowicach Wielkich nie
występują kłopoty finansowe wynikające ze zmian budżetowych. Radna Gabriela Prochota
zapytała czy w związku z reformą oświaty szkoły przystosowane są do nowego roku szkolnego i
wystarczająco wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne. Pan z-ca Wójta wyjaśnił że
szkoły są odpowiednio zabezpieczone w pomoce dydaktyczne
Ad. 1
Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
Pismo Urzędu Gminy GK.7021.3.26.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. dot. zmian w
budżecie gminy na rok 2017 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu
Sołeckiego Jasienia, jak również zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2018 kwoty 45.000 zł
(środki własne oraz środki UE w wysokości 63.63%) na realizację zadania „WZBOGACENIE
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA STAWU I

SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASIENIE". Komisja pozytywnie akceptuje
przedstawione pismo.
Pismo Urzędu Gminy GK.7021.3.29.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. dot. zmian w
budżecie gminy na rok 2017 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu
Sołeckiego Lasowic Małych, jak również zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2018 kwoty
30.000 zł (środki własne oraz środki UE w wysokości 63.63%) na realizację zadania
„WZBOGACENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI LASOWICE
MAŁE". Komisja pozytywnie akceptuje przedstawione pismo.
Pismo Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach nr L.dz.
321.208/Ks z 11 sierpnia 2017 r., w sprawie zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.340,00 zł.
na zaplanowany remont polegający na wymianie dwóch okien w sali nr 1 PG w
Chocianowicach. Zwiększenie planu finansowego na wymienioną kwotę ma nastąpić w wyniku
przesunięcia rezerw z zadania remontowego SP Jasienie. Komisja pozytywnie akceptuje
przedstawione pismo,
Ad. 2. Analiza projektów uchwal
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej;
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się") - zmiany w budżecie omówione wcześniej i są
konsekwencją przedłożonych do rozpatrzenia Komisji pism.
Ad. 3 Przedstawienie przez Wójta Gminy informacji w zakresie kosztów związanych z
gospodarką odpadami.
Wójt poinformował Komisję że w czerwcu 2017 r. została podpisana umowa na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lasowice Wielkie począwszy od 1
stycznia 2018 r„ miesięczny koszt, jaki ponosić będzie Gmina wobec firmy odbierającej odpady
wynosi 46.332 zł. - wskazana kwota nie zawiera kosztu dzierżawy pojemników. Różnica
pomiędzy kwotami jakie Gmina będzie zobowiązana miesięcznie płacić firmie odbierającej
odpady od stycznia 2018 r. a stanem obecnym wynosi ok. 25%. w związku czym powstała
konieczności dokonania zmian w systemie płatności obowiązującym na terenie Gminy Lasowice
Wielkie. Wójt przedstawił kalkulację kosztów dot. gospodarowania odpadami w gospodarstwie
domowym i propozycje zmian - okres rozliczeniowy -1 miesiąc. Po zapoznaniu się z
propozycjami zmian Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmianę sposobu
finansowania wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK (wynagrodzenie będzie
pokrywane z działu administracja), poszerzenia podziału gospodarstw domowych o dodatkowe
gospodarstwa - 4, 5, 6 i więcej osobowe, jak również w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych (zakłady, instytucje, szkoły itp.), na których powstają odpady komunalne
propozycję zmian zakładających podwyżkę obowiązujących stawek o ok 25%. Komisja
stwierdza również że na chwilę obecną podwyżka za śmieci jest nieunikniona, ale wysokość
podwyżki należy ustalić w I kwartale 2018 w oparciu o nowe kalkulacje uwzględniające nowe
deklaracje złożone po rozszerzeniu podziału gospodarstw o nowe gospodarstwa i uwzględnieniu
podwyżki o około 25% stawek dla nieruchomości niezamieszkałych - 5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się".
Ad. 5 Sprawy bieżące
W sprawach bieżących Wójt Gminy Daniel Gagat przedstawił informację o konieczności
przeznaczenia z budżetu gminy kwoty około 25.000 zł na LZS Gronowice, związane jest to z
realizacją zaleceń pokontrolnych PZPN jak również kosztami wynikającymi z bieżącej
działalności klubu.
Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów zamknął posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach od 9.00 do
.10.25.
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