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• i:: Protokół nr 36/2018
wpu:—1
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansóv
Hośćzał..Rady Gminy Lasowice Wielkie
^r__
...podpis.
z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Tematem posiedzenia komisji bylo:
1. Rozpatrzenie^ - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji;
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.65.2018 z dnia 10.04.2018 r. dotyczące
ii wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 r.;
• pismo Urzędu Gminy znak GN.6822.31.2018.JS z dnia 05.04.2018 r. dotyczące
i
zabezpieczenia środków finansowych (wykup drogi od P. Skrzydło).
2. Analiza projektów uchwał;
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Ocena realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017.
4. Ocena stanu mienia komunalnego w gminie.
5. Sprawy bieżące.
Komisji przedłożono również materiały dodatkowe na rozpatrzenie:
• Pismo FN.3026.68.2018 z 13 kwietnia 2018 r. dot. dodatkowego pisma na
posiedzenie Komisji wraz z projektem uchwały po ich wprowadzeniu.
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;
Joachim Smolnik — Sekretarz Gminy;
Mateusz Jośko L pomoc administracyjna
Ad. 1. Rozpatrzenie-analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
•

pismo Urzędu Gminy znak GN.6822.31.2018.JS z dnia 05.04.2018 r. dotyczące
zabezpieczenia środków finansowych (wykup drogi od P, Skrzydło);
W tej sprawie Komisja odbyła w części posiedzenie wyjazdowe, żeby na miejscu w
Wędryni rozpoznać stan faktyczny, po czym Komisja powróciła do Sali Narad Urzędu
Gminy w Lasowicach Wielkich celem odbycia posiedzenia. Pani Radna Brygida Kasprzyk
zapytała, czy jest możliwe przejęcie wymienionych działek przez zasiedzenie - Sekretarz
Urzędu Gminy Pan Joachim Smolnik wyjaśnił, że przygotowywał się do przejęcia drogi
przez zasiedzenie albo przez wywłaszczenie, ale po konsultacjach z radcą prawnym okazało
się,1 że nie jest to prawnie możliwe, powiedział też, że jak Agencja Rolna mogła sprzedać
Państwu Skrzydło ten teren jako działkę budowlaną skoro tam przebiega droga, na żadnej
mapie nie było śladu że jest tam jakakolwiek droga, Sekretarz powiedział również, że Pani
Skrzydło jako mieszkanka Wędryni powinna mieć świadomość tego, że przez działkę
przebiega droga i wiedziała co kupuje i nie powinna się tłumaczyć tym, że nic nie wiedziała,
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Sekretarz zlecił ponowną wycenę u Pana Podoiińskiego, żeby wziął pod uwagę kluczborskic
miejscowości takie jak Kuniów, Kujakowice, Gotartów, w wyniku czego wartość wyceny
poszła w górę do 19,79 zł. Pan Sekretarz wyjaśnił Komisji że nie wszystkie działki Gmina
wykupuje, część działek przekazywana jest Gminie nieodpłatnie, do tej pory 2/3 została
przekazanych nieodpłatnie, a 1/3 wykupiono, były też sporadyczne przypadki wymiany
działki za działkę jeśli była taka możliwość. Pani radna Brygida Kasprzyk zaproponowała,
żeby w związku z faktem, że w budżecie gminy nie ma za dużo środków to wykup drogi
przesunąć w czasie, Przewodniczący Komisji stwierdził, że takie przeciąganie w czasie nie
ma sensu i tak trzeba to kiedyś zrobić i żeby przyjąć tak jak wynika z propozycji która jest w
pismach przedłożonych przez Urząd i przychylić się do propozycji złożonej przez Państwo
Skrzydło czyli 15 zł. za m 2 , a sama uchwała byłaby już głosowana podczas sesji Rady
Gminy w maju. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt przyjęcia propozycji
wykupu działki w kwocie 15 zł. za m 2 - 1 głos za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się
- w wyniku czego Komisja nie zaakceptowała propozycji wykupu działki od Państwa
Skrzydło.
• pismo nr GK.7021.3.11.2018 z 13 kwietnia 2018 r.
W związku nowelizacją ustawy Prawo łowieckie oraz pismem Ministra Środowiska,
szacowanie szkód łowieckich dokonuje zespół, w którego skład wchodzi obligatoryjnie
sołtys miejscowości, w której odbywa się szacowanie szkód łowieckich, jednak Sołtysi z
terenu Gminy Lasowice Wielkie pisemnie nie wyrazili zgody na uczestnictwo w takim
zespole, Wójt Gminy zatrudnił Pana Edmunda Bojkowskiego, który będzie szacował szkody
łowieckie z ramienia Urzędu, w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie kwoty
10.000 zł. na wynagrodzenie.
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;
Część zmian w budżecie została omówiona wcześniej i jest konsekwencją przedłożonych
do rozpatrzenia Komisji pism. 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").

Ad. 3. Ocena realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017.
Informacja o realizacji Funduszu Soleckiego w roku 2017 znajduje się w
przekazanym radnym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r., szczegółowych
wyjaśnień w tym zakresie udzielił Komisji Pan Mateusz Jośko, zatrudniony jako pomoc
administracyjna. Pan Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda kontrola wydatków ale i
również kontrola wykonywania zadań z funduszu sołeckiego - Pan Mateusz Jośko wyjaśnił,
że jest to robione na podstawie rachunków - Przewodniczący Komisji stwierdził, że
rachunek można przynieść i złożyć, tylko czy ktoś to sprawdza jak zostało wykonane, Pan
Mateusz Jośko wyjaśnił, że przy wydatkach inwestycyjnych sprawdza się przy odbiorze
danej inwestycji, Sołectwa też nie mogą przekroczyć kwoty która jest przeznaczona na
realizację danego zadania. Pan Bernard Widera zapytał, czy została zrealizowania inicjatywa
wypływająca ze strony Rady Gminy żeby wioski robiły tablice informacyjne w każdym
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Sołectwie - Pani radna Brygida Kasprzyk wyjaśniła, że miało to być robione z pieniędzy
przeznaczonych na promocję, ale Sołectwa mogłyby się dołożyć do tego. Pani radna Brygida
Kasprzyk, zgłosiła propozycję żeby na zebrania wiejskie dot. planowania funduszu
soleckiego z Urzędu przyjeżdżała osoba, która w trakcie zebrania będzie na bieżąco oceniała
od strony formalnej realność zgłaszanych w trakcie zebrania wniosków i propozycji. Radni
zgłosili również uwagę aby w roku 2018, przy wydatkach inwestycyjnych realizowanych
przez Sołectwa, przy współudziale z Gminą, procent pieniędzy które dokłada Sołectwo z
funduszu sołeckiego był większy. Pan Przewodniczący zgłosił również uwagę, żeby podczas
kontroli wydatków realizowanych przez sołectwo nie opierać wyłącznie na kontroli faktur,
tylko w miarę możliwości sprawdzić jeszcze czy wydatek lub zakup został faktycznie
dokonany.
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice
Wielkie, Komisja przyjmuje przedstawioną informację wraz ze zgłoszonymi uwagami.
Ad. 4. Ocena stanu mienia komunalnego w gminie.
Informacja o stanie mienia komunalnego znajduje się w przekazanym radnym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Sekretarz Urzędu Gminy przedstawił
szczegółową informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lasowice Wielkie - Pani
Prochota zapytała o moż!iwrość wynajmu pomieszczeń w byłym Urzędzie Gminy w
Lasowicach Małych, Sekretarz wyjaśnił, że są osoby zainteresowane wynajmem części
pomieszczeń w byłym Urzędzie na dole, góra ze względów technicznych nie nadaje się do
wynajmu. Przewodniczący Komisji zapytał o budynek po byłym GOK-u - Sekretarz
wyjaśnił, że na chwilę obecną jest już zarządzenie mówiące o wynajmie, wynajmem
nieodpłatnie zajmuje się Sołtys Pan Dariusz Pikor. Przewodniczący zapytał czy są jakieś
obiekty z którymi Gmina ma trudność z utrzymaniem - Sekretarz wyjaśnił, że teraz były
GOK powinien na siebie zarabiać. Przewodniczący Komisji zapytał o lokale mieszkalne w
posiadaniu Gminy - Sekretarz wyjaśnił, że o lokale komunalne mieszkańcy dbają, gorzej jest
z mieszkaniami socjalnymi w Laskowicach, gdzie są mieszkania zapuszczone.
Przewodniczący Komisji zapytał czy Gmina posiada jakieś lokale awaryjne w razie jakiegoś
zdarzenia losowego - Sekretarz wyjaśnił że takie lokale są w Chudobie w szkole.
Przewodniczący Komisji zapytał czy należności za opłaty i czynsze wpływają regularnie Sekretarz wyjaśnił, że jeśli chodzi o lokale komunalne i socjalne na chwilę obecną nie ma
żadnych zaległości. Pani Gabriela Prochota zapytała czy Gmina może wydzierżawić działkę
i halę w Trzebiszynie, która została kupiona od Urzędu Marszałkowskiego - Sekretarz
wyjaśnił, że jest tam składowana część sprzętu elektrycznego z PSZOK, a część jest
wydzielona na płac zabaw dla dzieci, wcześniej na podstawie umowy hala była
wynajmowana jako magazyn Panu Butrze,
Komisja pozytywnie ocena stan mienia komunalnego, które jest właściwie
wykorzystane, należności ściągane są terminowo, stan mieszkań jest na bieżąco
monitorowany - Komisja jednogłośnie pozytywnie ocenia gospodarowanie mieniem
komunalnym w Gminie.
Ad. 5. Sprawy bieżące.
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 11.00.
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