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Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.101.2017 z dnia 12.19.2017 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r„
• pismo Urzędu Gminy znak GM.7146.62.2017 z dnia 30.08.2017 r. dot. umorzenia
zaległości czynszowych za najem lokalu w Lasowicach Małych.
2. Analiza projektów uchwal:.
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
3. Analiza sprawozdania - informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2017 roku.
• Zarządzenie Nr 294/17 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w
sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej,
• Uchwała Nr 320/2017 z dnia 31.08.2017 roku Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
4. Analiza realizacji finansowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 r.
5. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
6. 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 Gagal - Wójt Gminy ;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy
Małgorzata Nowak - Szepela - Kierownik GOPS
Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
Pismo nr GK.7021.3.31.2017 z 13 września 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy
na 2017 r. dot. zadań inwestycyjnych:
• Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji: „Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73 i 72 km. 2) o 80.000 zł. Kwota,
która pozostanie na realizację niniejszego zadania w roku 2017 wyniesie 110.000 zl i
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, kwota ta zostanie przeznaczona na realizację tej inwestycji w zmniejszonym zakresie
(utwardzony asfaltem zostanie krótszy odcinek niż zakładano pierwotnie).
• Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji „Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) o 162.500 zł.
Kwota, która pozostanie na realizację niniejszego zadania w 2017 r. wyniesie 212.500 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2017 i 2018 w następujących kwotach:
Rok 2017-212 500 zł
Rok 2018- 162 500 zł
Powyższe zmiany związane są z nieotrzymaniem dofinansowania z Samorządu
Województwa Opolskiego.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo
Pismo nr GK.7021.3.30.2017 z 12 września 2017 r. dot. zmian w budżecie gminy
na 2017 r.:
• Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia na działce 10/2
km. 2 w Gronowicach (boisko)" kwota 18.000 zł w związku z postanowieniami Komisji
Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego zawartymi w protokole nr 16/2017 z
dnia 23 sierpnia 2017 r. (dot. zaleceń kontrolnych OZPN w Opolu weryfikującego obiekt
sportowy - boisko w Gronowicach).
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo
•

Zwiększenie kwoty zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w
Chocianowicach (dz. 407/46 i 243/46 km. 5)" o 6.000 zł. Kwota przeznaczona na
realizację niniejszego zadania powinna wynosić 22.000. Zmiana spowodowana jest
faktem, iż po otrzymaniu od firmy HYDROKOM warunków technicznych podłączenia
do sieci kanalizacyjnej okazało się, że należy wykonać 2 studnie dodatkowo, które nie
zostały ujęte we wcześniejszym kosztorysie.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo

• Zabezpieczenie dodatkowych środków ba bieżące utrzymanie dróg - kwota 40.000 zł.
Wójt wyjaśnił że bieżące utrzymanie dróg w Gminie Lasowice Wielkie, to dziura bez dna,
ponieważ potrzeby w Gminie są spore, ale Wójt wyjaśnił że stara się środkami publicznymi
gospodarować w sposób racjonalny, oszczędny i gospodarczy, kwota 40.000 zł. jeśli nic
zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg to zostanie przeznaczona na zimowe
utrzymanie dróg.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo
•

Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie ok. 28.000 zł na realizację zadania
inwestycyjnego „Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice
Wielkie". Zmiana w budżecie spowodowana jest potrzebą przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej nowobudowanych budynków mieszkalnych.
Wójt wyjaśnił że jest to odpowiedź na potrzebę budowę nowych przyłączy do kanalizacji.
Przed zmianą w budżecie Gminy środki finansowe wystarczały na jedno przyłącze.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo
Pismo nr GOPS.8120.97.2017 z 11 września 2017 r. dot. zwiększenia
dotychczasowego etatu (1/2) na pełny wymiar czasu pracy.
Ze względu na wzrastającą liczbę osób wymagających pomocy w formie usług
opiekuńczych oraz godzin zleconych przez lekarza, zachodzi konieczność zwiększenia czasu
pracy opiekunki. Na chwilę obecną GOPS Lasowice Wielkie nie jest w stanie zapewnić tyle

/
godzin ile zaleca lekarz, u czterech podopiecznych zachodzi konieczność zwiększenia
godzin usług opiekuńczych ze względu na pogarszający się stan zdrowia.
, Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie akceptuje przedstawione pismo (5 głosów
„za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
Pismo Urzędu Gminy znak GM.7146.62.2017 z dnia 30.08.2017 r. dot. umorzenia
zaległości czynszowych za najem lokalu w Lasowicach Małych - w związku z
zadłużeniem czynszowym w kwocie 96.244,08 zł. plus odsetki (stan na 24 sierpnia 2017 r.) z
tytułu najmu byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Lasowicach Małych, Wójt złożył
propozycję odpłatnego przejęcia na majątek Gminy Lasowice Wielkie obiektu handlowego
położonego w Lasowicach Wielkich - sklep spożywczy - w zamian za umorzenie całości
zobowiązań finansowych wobec Gminy. Wartość obiektu ma ustalić rzeczoznawca
powołany przez Gminę. Pan Klaudiusz Szolc wyraził zgodę na propozycję przedstawioną
przez Gminę, jednocześnie zwrócił się z prośbą o umożliwienie mu najmu wymienionego
sklepu spożywczego do poprowadzenia dalszej działalności handlowej.
Radna Gabriela Prochota zapytała kto jest właścicielem gruntu na którym zlokalizowany
jest wymieniony sklep - Wójt wyjaśnił że właścicielem gruntu jest Parafia Ewangelicko Augsburska w Lasowicach Wielkich, radni dopytywali również na co gminie obiekt za około
200 tysięcy zł. i co Gmina zrobi z obiektem jeśli zaprzestanie zostanie działalność handlowa.
Wójt wyjaśnił, że to jest jego propozycja naprawcza i jeśli radni mają inne lepsze propozycje
to mogą je przedstawić. Komisja jednogłośnie zdecydowała że przedłożone pisma będą
rozpatrywane na następnym posiedzeniu Komisji, na które ma zostać zaproszony Pan
Klaudiusz Szolc, celem wypracowania alternatywnego i skutecznego programu
naprawczego.
Ad. 2 Analiza projektów uchwal:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
1) Wprowadza
się
zmniej szenie
planu
przychodów
z
tytułu
kredytów
i pożyczek budżetu gminy o kwotę 242.500 zł.
2) Wprowadza się zwiększenie planu dochodów budżetu
gminy o kwotę
107.309,76 zł, jak niżej:
1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 92.261,05 zł, w tym dochody bieżące
o kwotę 57.585,57 zł i dochody majątkowe o kwotę 34.675,48 zł w związku z
otrzymaniem dotacji w postaci zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę w
ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 15.048,71 zł z tytułu dotacji z
WFOSiGW w Opolu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie naszej
gminy.
3) Wprowadza się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 247.840 zł, jak
niżej:
1. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 242.500 zł w związku z
nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego do zadań
inwestycyjnych pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Chudoba (dz. 73 i 72 km. 2)" w kwocie 80.000 zł oraz „Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3)" w kwocie 162.500 zł.
Realizacja zadania planowana na lata 2017-2018.
2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.340 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie dotychczasowego Vi etatu opiekunki na pełny wymiar czasu pracy ze
względu na konieczność zwiększenia godzin świadczenia usług opiekuńczych dla
podopiecznych z terenu naszej gminy.
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4) Wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 112.649,76 zł, jak \_
niżej:
1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 5.340
zł. w związku ze zwiększeniem etatu w GOPS.
3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 34.261,05 zł, przeznaczając kwotę
6.000 zł jako zwiększenie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Chocianowicach
(dz. 407/46 i 243/46 km 5)" oraz kwotę 28.261,05 zł na zadanie pn. „Budowa nowych
przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie". W rozdziale Gospodarka
odpadami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.048,71 z ł .
4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na
realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia na działce 10/2 km.
2 w Gronowicach - boisko" w związku z zaleceniami OZPN w Opolu.
5) Paragraf 6 przedstawia plan przychodów, dochodów i wydatków po zmianach.
6) Paragraf 7 pokazuje deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 4.024.136,72 zł i
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości
4.024.136,72 zł.
7) Paragraf 8 wprowadza zmiany w załączniku przychodów i rozchodów, zadań
inwestycyjnych, załączniku dochodów i wydatków zadań zleconych (zgodnie z
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 298/17 z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2017 rok).
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się") - cześć zmian w budżecie została omówiona
szczegółowo wcześniej i jest konsekwencją przedłożonych do rozpatrzenia Komisji pism.

•

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych
warunków
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia
od
opłat
i trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalisty cznych usług opiekuńczych

Podstawę niniejszego projektu uchwały stanowi art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.) zgodnie z którymi rada
gminy określa, w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego zwalniania od opłat jak i trybu ich pobierania. Dotychczasowych sposób
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze był ustalony Uchwałą Rady Gminy
Lasowice Wielkie Nr. XXIII-146/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w związku z powyższym
zachodzi konieczność modyfikacji do aktualnych potrzeb i sytuacji podopiecznych oraz
możliwości finansowych gminy.
Dodatkowo Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Kierownik GOPS
Panią Małgorzatę Nowak - Szepela.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się")
Posiedzenie Komisji opuściła radna Gabriela Prochota, która nie uczestniczyła w
dalszych obradach Komisji.
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Ad. 3/Ad. 4 Analiza sprawozdania — informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2017 roku./ Analiza realizacji finansowej zadań inwestycyjnych
zaplanowanych na 2017 r.
• Zarządzenie Nr 294/17 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w
sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• Uchwała Nr 320/2017 z dnia 31.08.2017 roku Składu Orzekającego RIO
w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr
XXIV/149/16 z dnia 21 grudnia 2016 r., który wynosił:
• po stronie dochodów
- 23.260.771 zł
• po stronie wydatków
- 27.766.593 zł
• po stronie przychodów 6.105.822 zł
• po stronie rozchodów
- 1.600.000 zł
Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki
gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zleconych, plan zadań remontowych,
inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez
gminę oraz wyodrębniono fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw gminy.
W okresie pierwszego półrocza dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach
przedstawia się następująco:
• po stronie dochodów - 23.517.476.43 zł
• po stronie wydatków - 27.784.113,15 zł
• po strome przychodów 5.866.636,72 zł
• po stronie rozchodów- 1.600.000,00 zł
W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 256.705,43
zł, w tym z tytułu: zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 427.967 zł oraz udziałów w
podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 989 zł, zwiększenia dochodów z tytułu
otrzymania: dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości
168.588 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum w kwocie 63.599,01 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 20.022 zł, dotacji w zakresie
pomocy społecznej ogółem w wysokości ogółem 47.206,02 zł, dotacji na wypłatę rolnikom
zwrotu części akcyzy w wysokości 371.846,40 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w
wysokości 14.400 zł.
W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę
239.185,28 zł i tak:
- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.123.222 zł zastąpiono
kwotą 884.036,72 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2016 rok,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie
kwotę 4.982.600 zł zastąpiono kwotą 4.543.553 zł,
- wyodrębniono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 439.047 zł.
Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały również zmiany po stronie
planu wydatków. Wyodrębniono także plan wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 817 zł, który po zmianie wynosi 697 zł. Plan
rozchodów nie uległ zmianie.
Pan Przewodniczący Komisji, zwrócił uwagę na ciągle wysokie zaległości i mimo
podjętych działań niską ściągalność. Przewodniczący Komisji zapytał również czy środki

finansowe przeznaczone na Oświatę są wystarczające, Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił że
do końca roku nie powinno być większych zmian, ale wszystkiego przewiedzieć się nie da,
np. szkód wywołanych anomaliami pogodowych które dotknęły w ostatnich miesiącach
niektóre gminy w Polsce. Przewodniczący Komisji zwrócił również uwagę na niską
realizację wydatków na inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie, w I półroczu 2017
r., jak wyjaśniła Pani Skarbnik Izabela Dokupił, większość inwestycji kończona jest i
rozliczana w I I połowie roku w związku z czym wydatkowanie środków na inwestycje w I I
połowie 2017 roku wzrośnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił również Uchwałę nr
320/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
NT. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. RIO w Opolu
opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie informacje o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017. Przewodniczący Komisji Pan
Bernard Widera zauważył że pozytywna opinia jest również efektem pracy Komisji Budżetu
i Finansów i wynikiem jej posiedzeń.
Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Lasowice Wielkie za I
półrocze 2017 r. (4 głosy „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się")
Ad. 5 Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Wójt przedstawił nową kalkulację kosztów dot. gospodarowania odpadami w
gospodarstwie domowym okres rozliczeniowy - 1 miesiąc, uwzględniającą uwagi
Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice . Wielkie. Po akceptacji przez Radę Gminy
wszystkich propozycji zmian szacunkowa kalkulacja wniesionych miesięcznych opłat od
stycznia 2018 roku wyniosłaby 48.388 zł. co pokrywa obowiązkowe wydatki w kwocie
47.590 zł.
• Projekt Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1289) Rada Gminy Lasowice Wielkie
zdecydowała się przyjąć uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości nowym systemem
gospodarowania odpadami. System pobierania opłaty od wywiezionego pojemnika nie jest
skomplikowany. Jednocześnie pozwoli objąć obszar całej gminy lepsza kontrolą nad
gospodarką odpadami a tym samym spowoduje pozytywne zmiany w naszym otoczeniu,
znikną nielegalne składowiska oraz problem podrzucania śmieci do koszy ulicznych. W
projekcie uchwały zmieniono stawki opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i
nieselektywny na terenach posesji niezamieszkałych na których powstają odpady
komunalne.
Komisja Budżetu i Finansówjednogłośnie przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się")
• Projekt Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Rada gminy może uchwalić jedną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Wybór tej
metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami pozwoli na unikniecie problemów
związanych z ustaleniem stawki opłat od osób emigrujących zarobkowo lub studentów.
Główną zaletą wybranej jest jej prostota oraz spełnienie zasady „zanieczyszczający płaci".
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Oplata będzie pobierana od wszystkich gospodarstw wytwarzających odpady komunalne
oraz zamieszkujących Gminę Lasowice Wielkie. Metoda ta wydaje się być najbardziej
korzystna i zrozumiała dla mieszkańców.
Po wielu latach trwania nowego systemu gospodarki odpadami stwierdza się, że należy
zróżnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami pomiędzy gospodarstwami
jednoosobowymi, dwuosobowymi, trzyosobowymi, czteroosobowymi, pięcioosobowymi
oraz gospodarstwami zamieszkującymi przez 6 lub i więcej osób (czyli wieloosobowymi).
Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Lasowice Wielki
stosowanej uchwały w przedmiotowej sprawie.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się")

•

Projekt Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się")
•

Projekt Uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach rada gminy, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa w drodze uchwały,
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz poczucie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Wobec powyższego uchwałę należy uznać za celową
i uzasadnioną.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się")
Ad. 6 Sprawy bieżące
W sprawach bieżących radna Wioletta Woźny zapytała Wójta o urlop
wypoczynkowy za 2016, czy został wykorzystany lub czy zostanie wykorzystany do 30
września 2017 r., Wójt wyjaśnił że zostało mu tylko kilka dni urlopu ale z przyczyn
niezależnych od niego, natłoku obowiązków pod koniec miesiąca - np. obowiązek
uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rady Gminy, sesji Rady Gminy, może nie
wykorzystać tych kilku dni do 30 września 2017 r„ ale zrobi wszystko żeby pozostałych dni
niewykorzystanego urlopu było jak najmniej.
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 11.20.
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