RADA GMINY
LASOWICE W I E L K I E
Lasowice Wielkie

Protokół nr 30/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 13 października 2017 r.
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Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie — analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.113.2017 z dnia 09.10.2017 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.,
2. Analiza projektów uchwal:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
3. Sprawy bieżące.
Komisji przedłożono również dodatkowe materiały na posiedzenie:
1. Pismo Wójta Gminy znak FN.3026.122.2017 dotyczące wprowadzenia dodatkowych
zmian do budżetu gminy na 2017 r.
Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że w sprawach bieżących
zostanie dokończone rozpatrywanie wniosku w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
za najem lokalu w Lasowicach Małych, zaproponował również aby Komisja wysłuchała
informacji Wójta w sprawie strat wyrządzonych na terenie Gminy przez orkan Ksawery, jak
również poprosił Wójta o przedstawienie Komisji informacji o inwestycjach zakończonych
w I I I kwartale 2017 r.
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 ;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy
Ad. 1 Rozpatrzenie — analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
Pismo nr GK.7021.3.34.2017 z 9 października 2017 r. dot. zmian w budżecie
gminy na 2017 r. dot.:
• zmniejszenia kwoty wydatków w roku 2017 dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - opracowanie dokumentacji" o kwotę 85.000
zł. ponieważ w roku bieżącym zostaną poniesione wyłącznie wydatki - na wykonanie
map do celów projektowych.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo
Pismo GK.7021.3.38.2017 z 12 października 2017 r. dot. zmian w budżecie
gminy na 2017 r. dot,:
• zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2017 kwoty 15.000 zł. z przeznaczeniem na
udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom (92605 - § 2820) w związku z zamiarem ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny sportu.
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Wójt poinformował że w związku z sukcesami klubów sportowych zaistniała potrzeba
na ogłoszenie konkursu, w przedmiotowym konkursie udział zamierza wziąć LZS
Gronowicc - piłka nożna i LZS Kujakowicc - tenis stołowy.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie akceptuje przedstawione pismo

Ad. 2 Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Wprowadza się zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 122.031 zł, jak niżej:
• Rozdział „Różne rozliczenia finansowe" - zmniejsza się planowane dochody z tytułu
odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 36.721 zł.
• Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - zmniejsza się plan dochodów
bieżących z tytułu podatku VAT odliczanego z inwestycji o kwotę 85.000 zł.
• W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych" zmniejsza się planowane dochody o kwotę 310 zł.
Wprowadza się zwiększenie się planu dochodów budżetu gminy o kwotę 37.031 zł,
urealniając tym samym planowane dochody do dochodów uzyskanych ponad plan:
• Rozdział „Drogi publiczne gminne" - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.205 zł
z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną szybę w wiacie przystankowej.
• Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.500 zł z tytułu dochodów realizowanych
przez Urzędy Skarbowe oraz kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych
wpłat podatków.
• Rozdział „Szkoły podstawowe", rozdział, „Przedszkola" i rozdział, „Gimnazja" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.981 zł — dochody zrealizowane
przezjednostki oświatowe.
• Rozdział „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 235 zł z tytułu realizacji dochodów
budżetu państwa.
• Rozdział „Gospodarka odpadami" - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.800 zł z
tytułu kosztów upomnienia, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne
i pozostałych dochodów.
• W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych" - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 310 zł z tytułu wpływu
rozliczeń z opłaty produktowej za lata ubiegłe.
Wprowadza się zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 85.000 zl, jak niżej:
• Rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - zmniejsza się planowane wydatki
majątkowe zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe" o kwotę
85.000 zł, z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 2018 r.
Wprowadza się zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych, zadań remontowych
(w zadaniu pod poz. 20 „Wykonanie remontu przyłącza energetycznego w budynku - Gim.
Lasowice Wielkie" - 6.200 zł zmiana rozdziału 80110 Gimnazja na 80101 Szkoły Podstawowe zmiana związana z reformą edukacji) oraz załączniku dochodów i wydatków zadań zleconych
(zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 306/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2017 rok).
Zmiany w budżecie gminy wynikające z materiałów dodatkowych przedłożonych do
rozpatrzenia Komisji.
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Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/17 z dnia 12.10.2017 r. wprowadzono do budżetu
dotacje zgodnie z otrzymanymi pismami z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W paragrafie 5:
Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 23.958.332,41 zl, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 23.913.656,93 zł
Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 27.982.469,13 zl, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 22.355.583,01 zl
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 450.000 zl, jak niżej
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
450.000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 450.000
Wydatki majątkowe - 450.000 z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 450.000

ŚRODOWISKA

-

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 450.000 zl, jak niżej:
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 450.000
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 450.000
Wydatki majątkowe - 450.000
z tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 450.000
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego - 450.000. W
ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie"
wyodrębnia się wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych PROW
Opisane zmiany zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do przedstawionych zmian i 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 zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
W budżecie gminy Lasowice Wielkie na 2017 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIV/149/ł6 z
dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lasowice Wielkie na 2017 r.
ustalono deficyt w wysokości 4.505.822 zł., który po zmianach w trakcie realizacji budżetu
wynosi 4.024.136,72 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z tytułu
kredytów i pożyczek. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
pokrycie planowanego deficytu z budżetu na 2017 r. został przygotowany w związku z
planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w wysokości 500.000 zł.
przeznaczonym na sfinansowanie zaplanowanych w budżecie gminy Lasowice Wielkie na
2017 r. zadań inwestycyjnych. Spłata kredytu planowana na lata 2019-2021. Planowany
kredyt mieści się w przyjętym limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w wysokości 4.982.600 zł. wynikającym z uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Lasowice
Wielkie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 r.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").

3

Ad. 3 Sprawy bieżące
Wniosek w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu w
Lasowicach Małych.
Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że Komisja będzie
głosowała w sprawie umorzenia albo na tak albo na nie, nie będzie natomiast wysłuchiwała
wyjaśnień dłużnika. Wójt poinformował członków Komisji, że w przypadku odmowy
umorzenia należności w zamian, Klaudiusz Szolc zwróci się z podaniem o rozłożenie
należności głównej wynoszącej na raty, a odsetki i tak trzeba będzie w późniejszym okresie
umorzyć. Wójt powiedział że Pan Szolc będzie realnie spłacał zadłużenie po około 4 tys,
miesięcznie. Radny Jerzy Lipiński, opowiedział się za realnym rozłożeniem zaległości na
raty, dzięki któremu dłużnik będzie faktycznie spłacać ustalone miesięcznie kwoty
zaległości, w przypadku jakichkolwiek opóźnień lub braku wpłaty, należy wymówić
dłużnikowi wynajem pomieszczeń po dawnym GOK-u w Lasowicach Małych. Radna
Brygida Kasprzyk zwróciła uwagę o zobowiązaniu do złożenia przez Pana Klaudiusza Szolc
oświadczenia o wysokości miesięcznych spłat i przestrzeganiu tego zobowiązania.
Komisja jednogłośnie odrzuciła wniosek Pana Klaudiusza Szolc w sprawie
umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu w Lasowicach Małych - uchwały (0
głosów „za"; 5 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się") Komisja zobowiązała Wójta do
wypracowania realnych warunków spłaty zadłużenia przez Pana Klaudiusza Szolc
Wójt przedstawił Komisji sytuację na terenie Gminy po przejściu orkanu Ksawery w Lasowicach Małych zerwało dach na pomieszczeniu gospodarczym - Wójt poinformował
poszkodowanych o możliwości złożenia podania o umorzenie podatku, w Lasowicach
Małych zerwało również linię zasilającą, gmina wspomogła miejscowego gospodarza
agregatem prądotwórczym. W Chocianowicach zawaliła się stodoła, jak również zerwało
eternitowy dach z chlewni. W Tułach orkan uszkodził drzewo przy kościele.
Wójt poinformował Komisję o zakończonych inwestycjach - w Szumiradzie
zakończono budowę oświetlenia, rozbudowa oczyszczalni w Trzebiszynie z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy przedłuża się.
W trakcie posiedzenia Komisji w sprawach bieżących członkowie Komisji poruszyli
również problem wykaszania terenów zielonych w poszczególnych sołectwach gminy, radni
wystąpili z propozycją zatrudnienia sezonowo nowych osób na umowę zlecenie, które będą
zajmowały się wykaszaniem terenów zielonych, albo zlecania wykaszania firmie
zewnętrznej, koszty wykaszania byłyby refundowane przez sołectwa z funduszu soleckiego.
Wójt zapytał co w takim razie ma zrobić z kosiarkami, kosami spalinowymi które zakupiły
poszczególne sołectwa, czy mają być przekazane do Urzędu czy przekazane szkołom.
Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera że przedstawiony temat wymaga
przeanalizowania.
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 10.15.

