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Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 16 marca 2018 r.
Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.49.2018 r. dotyczące wprowadzenia zmian do
budżetu gminy na 2018 r,;
2. Analiza projektów uchwal:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. Analiza - rozpatrzenie sprowadzania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017.
4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
5. Sprawy bieżące.
Komisji przedłożono również materiały dodatkowe na rozpatrzenie:
• Pismo FN.3026.51.2018 z 16 marca 2018 r. dot. dodatkowych pism na posiedzenie
Komisji.
• Pismo GK.7021.3.10.2018 z 16 marca 2018 r. dot. zmiany w budżecie gminy na
2018 rok w zakresie realizacji inwestycji pn. „Wymiana instalacji CO. w budynku
po byłym GOK — u w Lasowicach Małych.
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 Lizoń - Inspektor
Małgorzata Nowak - Szepela- Kierownik GOPS;
Ad. 1. Rozpatrzenie —analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.49.2018 r. z 12 marca 2018 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 r.;
pismo KS.311.9.2018 z 8 marca 2018 r. dot. otrzymanej darowizny finansowej w kwocie
500 zl. na wsparcie uroczystości patrona Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich
„Mali odkrywcy - spotkanie z astronomią"
Kwota została przekazana przez Nadleśnictwo Kluczbork, koniecznym jest więc
wprowadzenie wymienionej kwoty do budżetu Gminy Lasowice Wielkie. Komisja
pozytywnie akceptuje przedłożone pismo.

1

Pismo GK.7021.3.10.2018 z 16 marca 2018 r. dot. zmiany w budżecie gminy na 2018
rok w zakresie realizacji inwestycji pn. „Wymiana instalacji CO. w budynku po byłym
GOK - u w Lasowicach Małych 88.000 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu
przewidzianych do wykonania prac w zakresie realizacji niniejszego zadania oraz
pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 50% kosztów z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie
kwotj' przeznaczonej na realizację zadania 156.000 zł.
Wójt Gminy wyjaśnił, że pierwotnie do budynku po byłym GOK-u w Lasowicach
Małych zaplanowany byl piec na ekogroszek, cena ekogroszku idzie w górę, więc nie jest do
końca pewne czy ekogroszek, by się sprawdził i czy nie wyszło by to drogo, ale pojawiła się
możliwość uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dotacji, Gmina może uzyskać 50% dofinansowania, w związku z czym Wójt
przygotował kosztorys na pompę ciepła, efektywność tej inwestycji może być dużo lepsza
niż przy piecu na ekogroszek, nie będzie też potrzeba do obsługi palacza.
Radna Wioletta Woźny zapylała czy jest gwarancja że Gmina otrzyma zwrot
poniesionych nakładów, Wójt wyjaśnił że gdybyśmy się nie znaleźli na liście to byśmy nie
realizowali tej inwestycji.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedłożone pismo (5 głosów za; 0 przeciw; 0
wstrzymujących się)
Pismo FN.3026.51.2018 16 marca 2018 r. dot. dodatkowych pism na posiedzenie
Komisji.
Pismo GK.7021.3,9,2018 z 15 marca 2018 r. dot. „Remontu budynku Urzędu Gminy w
Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych"
zabezpieczenie w budżecie wydatków w wysokości:
2018:30.000,00 zł
2019-885.000,00 zl. (planowane dofinansowanie 500.000,00 zł.)
Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, że podczas przygotowania budżetu nie było
jeszcze dokumentacji, obecnie realny koszt jest większy, w roku obecnym zostanie dopiero
złożony wniosek, pół roku jest na ocenę wniosku, 30.000 zł zaplanowane na 2018 r. pozwoli
że Gmina zdąży zrobić przetarg, cała inwestycja zostanie wykonana w 2019 r., Pani
Skarbnik wyjaśniła że obecnie zaplanowane jest 100.000 zł, po zmianie zmniejszono do
30.000 zl.
Komisja pozytywnie akceptuje przedłożone pismo.
Pismo z dnia 8 marca 2018 r. w związku z planowanym wydzierżawieniem po 1
czerwca 2018 przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom" w Kluczborku
infrastruktury kanalizacyjnej zlokalizowanej w miejscowościach Chudoba i Wędrynia
proszę o zabezpieczenie w budżecie prognozowanej kwoty na dopłaty w wysokości
40.000 zl.
Wójt wyjaśnił że nie należy obawiać się tego że Gmina dopłaca do Chudoby i
Wędryni, ponieważ te pieniądze wrócą do Gminy w formie podatku który zapłaci
Hydrokom. Do tej pory w przypadku innych sieci funkcjonuje to podobnie, Hydrokom płaci
nam podatek a Gmina zamienia to na dopłaty. Kwota ta jest dokładnie wyliczona i
skalkulowana
Komisja pozytywnie akceptuje przedłożone pismo.
Pismo GK.7021.3.8.2018 z 12 marca 2018 r, w związku z trwającą procedurą oceny
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zdanie „Budowa
rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowicc zwiększenie
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środkówfinansowychna powyższe zadanie o kwotę 40,000 zl.
Radna Wioletta Woźny zapytała kto robił wycenę że, teraz trzeba dokładać 40 tyś. zł.
- Wójt wyjaśnił że aktualna sytuacja rynkowa powoduje że ceny przetargów są wyższe od
pierwotnych kosztorysów, ponieważ wszystko idzie drożej. Radna dopytywała dalej że jeśli
dołożymy do zaplanowanej kwoty 40 tysięcy to wyjdzie kwota 450 tysięcy, a najniższa
oferta wynosi około 430 tysięcy, Pani Skarbnik wyjaśniła że trzeba jeszcze uwzględnić
koszty inspektora nadzoru, koszty tablic informacyjnych. Kwota będzie zabrana z remontu
budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, Pani radna zapytał również kiedy
przewidywany jest koniec inwestycji - Wójt wyjaśnił że do końca sierpnia br.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione pismo 5 głosów za; 0 przeciw; 0
wstrzymujących się.
Pismo Inf. 301/2/2018 z 9 marca 2018 dot. zakupu nowego sprzętu serwerowego do
Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich — szacunkowy koszt zakupu ww. urządzenia 20
tysięcy zl.
Wójt wyjaśnił że obecny serwer jest bardzo stary i nie jest w stanie obsługiwać
najnowszego oprogramowania które Urząd zakupuje do swojej obsługi, obecny serwer już
nie wydala.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione pismo - 5 głosów za, 0 przeciw; 0
wstrzymuj ących się.
Pismo KS.311.12.2018 z 15 marca 2018 r. wprowadzenie do budżetu Zespołu
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach kwoty 55.000 zl., która byłaby
przeznaczona na zadanie inwestycyjne „Wykonanie modernizacji dachu wraz z jego
ociepleniem w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach"
Pismo L.dz. 32L85.D z 15 marca 2018 r. wprowadzenie do budżetu ZGSP w
Chocianowicach zadania remontowego ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku
przedszkolnych w Jasieni kwota 36.899,89 zl.
Zadanie miało być pierwotnie realizowane w budżecie obecnym ale zostało z niego z
przyczyn finansowych usunięte, jednak w związku z faktem ze Gmina dostała większa
subwencje na realizację zadań oświatowych, możliwa stała się realizacja wymienionych
zadań. Wójt wyjaśnił, że zadanie w Laskowicach zostało rozbite na dwa etapy. Zostanie
ocieplony dach, a przyszłym roku zostanę ocieplone ściany. Przewodniczący Widera zapytał
czy na realizację zadania nie można uzyskać jakiejś dodatkowej dotacji ze środków
zewnętrzach — Wójt wyjaśnił, że są rozważane różne warianty, być może uda się coś
uzyskać, ale najpierw trzeba wprowadzić zadanie do budżetu, żeby można było iść
gdziekolwiek z konkretami. Radna Brygida Kasprzyk zapytała czy rozważane są możliwości
przeznaczenia budynku przedszkola na inne cele, gdyby kiedyś zabrakło dzieci — Z-ca Wójta
wyjaśnił że po porannej Komisji Oświatowej wynika że na ten moment od 1 września mamy
100% miejsc w przedszkolach zajętych i tylko w Laskowicach będzie miejsc wolnych 4-5,
więc na ten moment nie myślimy co będziemy robić w przyszłości ponieważ przedszkola są
pełne. Przewodniczący Komisji zapytał Panią Skarbnik o ile zwiększyła się subwencja o
345.597 zł
Komisja pozytywnie akceptuje przedstawione Komisji pisma 5 głosów za, 0 przeciw;
0 wstrzymujących się.
Ad. 2. Analiza projektów uchwal:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
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Część zmian w budżecie została omówiona wcześniej i jest konsekwencją przedłożonych
do rozpatrzenia Komisji pism. Przewodniczący Komisji wyjaśnił że najwięcej zmian w
uchwale związane jest z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
zgodnie z którą od 1 stycznia 2018 r. zmieniony został limit kwotowy z 3.500 zł. do 10.000
zł. dla środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji. Szczegółowe omówienie
zmian znajdują się w uzasadnieniu do projektu wymienionej uchwały, które zostało
przekazane w materiałach na sesję Rady Gminy
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0
„przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
Posiedzenie Komisji opuścił
czteroosobowym składzie.

radny Jerzy

Lipiński,

komisja

obradowała

w

Ad. 3. Analiza - rozpatrzenie sprowadzania z realizacji Rocznego Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2017.
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice
Wielkie, Komisja przyjmuje przedstawioną informację bez uwag.
Ad. 4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
Komisja zapoznała się z informacjami przygotowanymi przez Panią Inspektor
Małgorzatę Lizoń i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyła wniosek
aby przedłożone Komisji informacje, zostały przekazane radnym w materiałach na sesję.
Przewodniczący Komisji podsumował przedstawione informację, że aby uczestniczyć w
jakimkolwiek programie najpierw należy zabezpieczyć i wypłacić własne środki, a dopiero
później następuje zwrot środków.
Ad. 5. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących zastępca Wójta Pan Krzysztof Lech przedstawił zaproszenie
Pana Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego dotyczące projektu
promocyjnego - „Województwo Opolskie - gospodarka, turystyka, kultura.
Przedstawione zaproszenie nie uzyskało pozytywnej aprobaty Komisji.
Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów zamknął posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach
od 10.30 do 12.30.

Przewodniczący
Komisji^
Budżemi Fhfansów

4

