KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW
RADY GMINY
Lasowice Wielkie

Protokół nr 34/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
R a d y G m i n y L a s o w i c e Wielkie
z dnia 16 lutego 2018 r.

Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.26.2018 r. dotyczące wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na 2018 r.;
• pismo RIO w Opolu znak NA.I-4212-744-K/2017 z dnia 06.02.2018 r. dot. Uchwały
nr 744/2017 z dnia 23.01.2018 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o
możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej;
• pismo RIO w Opolu znak NA.I-4212-717-K/2017 z dnia 06.02.2018 r. dot. Uchwały
nr717/2017 z dnia 23.01.2018 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o
prawidłowości planowanej kwoty dtugu.
2. Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych;
• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie — jako
Partnera przy realizacji Programu „Działaj lokalnie";
• w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Kanalizacyjnych w miejscowości Jasienie w Gminie Lasowice Wielkie za lata 2018 2021.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w sprawach bieżących omówić temat
budowy oczyszczalni ścieków, jak również poruszyć sprawę przyznawania tytułu
honorowego „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie".
Z-ca Wójta poprosił, o umożliwienie mu przedstawienia w sprawach bieżących pism
i ofert przesyłanych do Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
Komisji przedłożono również materiały dodatkowe na rozpatrzenie:
• Pismo GK.7021.3.7.2018 z 14 lutego 2018 r. dot. zmian w wydatkach z funduszu
soleckiego dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego
Chocianowie.
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 Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy;
Małgorzata Nowak - Szepela - Kierownik GOPS;
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Ad. 1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.26.2018 r.- dotyczące wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na 2018 r.;
Pismo nr GK.7021.3.5.2018 z 13 luty 2018 r. fundusz solecki zawarcie umowy zlecenie
na prowadzenie zajęć muzycznych.
Wniosek ten jest uwarunkowany prośbą mieszkańców Sołectw Chudoby i Szumiradu,
zaakceptowany przez Rady Sołeckie, zmiana związana jest z prowadzeniem zajęć
muzycznych z dziećmi. Komisja akceptuje pozytywnie przedstawione pismo.
Pismo nr K.3040.2.2018 z 9 lutego 2018 r. zwiększenie budżetu na wy na grodzenia i
pochodne w wysokości 6.324 zl. Z tytułu umów i zleceń, w związku z potrzebą zawarcia
od 1 marca 2018 r. umowy zlecenia celem zapewnienia czystości i porządku w budynku
po byłym GOK - u w Lasowicach Małych.
Pismo to jest związane z wzrastającą aktywnością mieszkańców Lasowic Małych i
wykorzystywaniem na potrzeby Sołectwa, Sali po dawnych GOK-u, Sołtys Lasowic Małych
poprosił o dodatkową pomoc w opiece na Salą i mniejszą salką, środki na wynagrodzenie
będą pochodzić z administracji urzędu, stawka wynagrodzenia została ustalona na tych
samych zasadach jak stawka opiekunów w innych sołectwach.
Komisja akceptuje pozytywnie przedstawione pismo.
Pismo nr GK.7021.3.6.2018 w dniu 13 lutego 2018 r. w związku z ustaleniami
poczynionymi na posiedzeniu Komisji Komunlano — Rolnej i Bezpieczeństwa
Publicznego w dniu 25 stycznia 2018 r. oraz faktem, iz gmina Lasowice Wielkie nie
otrzyma dofinansowania na budowę drogi transportu rolnego w Lasowicach:
1. zmiana w finansowaniu ze środków własnych zadania „budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Laskowice - kwota po zmianie 325.455 zł.
2. Ujęcie w budżecie gminy za rok 2018 zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w
Laskowicachdz. 128, 394/95 km-kwota 186.000 zł.
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Pana Daniela Gagat
w wyniku braku dofinansowania długość drogi dojazdowej do gruntów została skrócona i w
całości zostaje sfinansowana ze środków własnych - Komisja akceptuje pozytywnie
przedstawione pismo.
pismo RIO w Opolu znak NA.I-4212-744-K/2017 z dnia 06.02.2018 r. dot Uchwały nr
744/2017 z dnia 23.01.2018 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt opinii o
możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej;
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną na posiedzenie Komisji informację.
pismo RIO w Opolu znak NA.I-4212-717-K/2017 z dnia 06.02.2018 r. dot Uchwały
nr717/2017 z dnia 23.01.2018 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu nt opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu.
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną na posiedzenie Komisji informację.
Pismo GK.7021.3.7.2018 z 14 lutego 2018 r. dot zmian w wydatkach z funduszu
sołeckiego dot zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego
Chocianowie.

Podczas zebrania wiejskiego w dniu 13 lutego 2018 r. uchwalono zmiany w finansowaniu
zadań uchwalonych do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego na 2018 r. - środki zostaną
przeznaczone na utwardzenie kostką przejścia
Sali (szatni) do boiska w Chocianowicach Komisja akceptuje pozytywnie przedstawione pismo.
Ad. 2. Analiza projektów uchwal:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Pani Skarbnik Izabela Dokupił, szczegółowo przedstawiła zmiany w budżecie gminy na
2018 r. oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które są konsekwencją
przedstawionych na posiedzenie Komisji pism:
1) Wprowadza się zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 173.545 zł, jak
niżej:
1. Rozdział Drogi publiczne gminne - zmniejsza się planowane dochody majątkowe o
kwotę 173.545 zl w związku z informacją o nie otrzymaniu dofinansowania z budżetu
Województwa Opolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Laskowice.
2) Wprowadza się zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę 370.946,26 zl, jak
niżej:
L Rozdział Drogi publiczne gminne - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe zadania
pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice" o kwotę
ogółem 359.545 zl, w tym o dofinansowanie w wysokości 173.545 zł, którego gmina nie
otrzyma oraz o kwotę 186.000 zł, którą przeznacza się na realizację nowego zadania pn.
„Przebudowa
drogi
wewnętrznej
w
Laskowicach
dz.
128,
394/95
km 6".
2. Rozdział Urzędy gmin - zmniejsza się planowane wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych o kwotę 6.324 zl przeznaczając kwotę na zabezpieczenie
wypłaty umowy zlecenia za utrzymanie czystości i porządku w budynku po byłym
GOK-u w Lasowicach Małych.
3. Rozdział Pozostała działalność - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę
ogółem 5.077,26 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Szumirad w kwocie 1.000 zł oraz sołectwo Wędrynia w wysokości 1.500 zł z
przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń na prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi
w wymienionych sołectwach oraz sołectwo Chocianowice w kwocie 2.577,26 zł
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do
boiska w Chocianowicach".
3) Wprowadza
się
zwiększenie
planu
wydatków
budżetu
gminy
o kwotę 197.401,26 zł, jak niżej:
1. Rozdział Drogi publiczne gminne - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o
kwotę 186.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa
drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128, 394/95 km 6".
2. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się planowane wydatki
bieżące na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.324 zl z przeznaczeniem na utrzymanie
czystości i porządku w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych. W rozdziale
Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i
pochodne o kwotę 2.500 zl z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć muzycznych z
dziećmi w sołectwach: Wędtynia i Szumirad.
3. Rozdział Obiekty sportowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę
2.577,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie kostką przejścia od
sali (szatni) do boiska w Chocianowicach" w ramach funduszu sołeckiego.
4) Wprowadza zmiany w załączniku planowanych zadań inwestycyjnych zgodnie z
powyższymi zmianami, ponadto z zadania pod. poz. 3 „Budowa nowych przyłączy na
terenie gminy Lasowice Wielkie" na kwotę 80.000 zł wyodrębnia się nowe zadanie pn.

„Budowa nowych przyłączy na terenie miejscowości Jasienie" na kwotę 50.000 zł.
Wprowadza się również zmiany w załączniku zadań realizowanych w ramach funduszu
soleckiego w 2018 r.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych;
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. udzielenie
schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Schronisko dla bezdomnych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest jedną z form
wsparcia ustawodawca powierzył radzie gminy do ustanowienia w drodze uchwały o
szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Osoby nie
ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawą o pomocy społecznej.
Pomoc przyznawana w formie ogrzewalni i noclegowni jest bezpłatna.
W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej - Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt
uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
w sprawie wyrażenia zgony na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie - jako Partnera
przy realizacji Programu „Działaj lokalnie";
Gmina Lasowice Wielkie jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy" w ramach współpracy partnerskiej Gmina Lasowice Wielkie przekaże
Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 5.000 zł. Stowarzyszenie w ramach
przedmiotowego partnerstwa według zapotrzebowania zgłaszanego przez Gminę będzie
przeprowadzało konsultacje, spotkania informacyjne, działania aktywizacyjne oraz szkolenia
na terenie Gminy Lasowice Wielkie. Program „Działaj Lokalnie umożliwia grupom
nieformalnym i organizacjom pozarządowym pozyskanie wsparcia finansowego i
merytorycznego na realizację przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność. Program
pomaga zdobyć doświadczenie w pisaniu w realizacji projektów. Celowe jest, zatem
włączenie się gminy w jego realizację.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Kanalizacyjnych w miejscowości Jasienie w Gminie Lasowice Wielkie za lata 2018 2021.
Zgodnie z art. 21 ust. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne w tym
wypadku Gmina Lasowice Wielkie opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany
dalej „planem".
Przedłożony plan zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust. 2 wskazanej ustawy,
określa:
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1. planowany zakres usług kanalizacyjnych;
* 2. przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Wójt Gminy Lasowice Wielkie w oparciu o art 21 ust. 3 przedmiotowej ustawy,
potwierdził zgodność planu z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze powyższe
zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Wójt Gminy Pan Daniel Gagat wyjaśnił, że uchwała ta jest pochodną powołania Wód
Polskich, z którymi Gmina musi konsultować podejmowane działania, żeby coś zrobić
musimy mieć plan. Wójt zwrócił uwagę na zadanie „Budowa nowych przyłączy na terenie
miejscowości Jasienie", które będzie realizowane ze środków własnych, w 2018 r. zostanie
przeznaczone na ten cel 50.000 zł, w roku 2019 - 250.000 zl.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").

Ad. 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Pan Bernard Widera zapytał czy zakończyła się rozbudowa
oczyszczalni - Wójt wyjaśnił że po przejściowych problemach inwestycja została 22
stycznia br. odebrana i funkcjonuje.
Temat przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie"
spowodowany był długoletnim zastojem w przyznawaniu tego medalu, mimo że jak
zauważył Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera, na terenie Gminy Lasowice
Wielkie, jest wiele osób, firm i instytucji, które swoimi osiągnięciami zasłużyli na
przyznanie medalu. Pan Krzysztof Lech z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie przedstawił
Regulamin przyznawania medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie" zgodnie, z
którym „Wnioskodawcami przyznania medalu mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski
winny być kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy oraz zawierać pełne dane osobowe
Kandydata (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, miejsce pracy, dokładny adres
zamieszkania) oraz szczegółowe uzasadnienie zasług Kandydata dla gminy Lasowice
Wielkie".
Reasumując Komisja, zwraca uwagę na konieczność rozpropagowania i
upowszechnienia wśród Sołtysów i stowarzyszeń, informacji o zasadach przyznawania
medalu „Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie", celem zgłoszenia kandydatur.
Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pan Krzysztof Lech przedstawił Komisji z
prośbą o zapoznanie się i zaopiniowanie pism przesłanych do Urzędu:
- pismo złożone przez Włodzimierza Chorązkę dot. herbu, flagi, flagi stolikowej,
banneru i pieczęci Gminy Lasowice Wielkie - pismo to pod pozorem dostosowania herbu i
barw gminy do obowiązujących przepisów, stanowi ofertę handlową i całość oferty zamyka
się w kwocie około 32.000 zł.
- zgłoszenie do kampanii „Dumni z Polski" 2018 na obchody stulecia odzyskania
niepodległości - cena 4.000 zł. + VAT, w zamian gmina otrzyma około 800 gadżetów i
materiałów promocyjnych związanych ze 100 leciem odzyskania niepodległości Polski
Przedstawione propozycje nie uzyskały pozytywnej aprobaty Komisji.
2DV£ &~
Z -ca Wójta przedstawił również pismo nr L.dz.R./209/2018 z 6 listopada 201f -r.
dot. możliwości wsparcia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim, Komisja
pozytywnie ocenia fakt rozwoju naukowego i uruchomienia na Uniwersytecie Opolskim
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kierunku lekarskiego, jednak ze względu na ograniczone finanse Gminy na dzień dzisiejszy .
wsparcie finansowe nie jest możliwe.
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 10.40.
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