RADA GMINY
LASOWICE WIELKIE
Lasowice Wielkie

WDŁ_
Protokół nr 39/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Fina 1SÓW
Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

2018-OB-2 9
Kość zał..
podpis

Tematem posiedzenia komisji było:
/
1. Rozpatrzenie — analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.112.2018 z dnia 14.08.2018 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 r.;
2. Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
• w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIll/95/16 z dnia 08
czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
inwestycji;
• w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kluczborku;
• w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce;
• w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Lasowice Wielkie;
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie
zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki
dziecięce na terenie Gminy Kluczbork do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy
Lasowice Wielkie.
3. Analiza wydatków na oświatę.
4. Sprawy bieżące.
Komisji przedłożono również materiały dodatkowe na rozpatrzenie:
• pismo nr GK.7021.3.25.2018 z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadań planowanych do realizacji w ramach
Funduszu Sołeckiego Laskowic;
• pismo nr GK.7021,3.27.2018 z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"
• projekt uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
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;
Rajmund Kinder - Przewodniczący Rady Gminy;
Jarosław Sułkowski - Inspektor.
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Ad. 1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
Pismo nr GK.7021.3.23.2018 z 6 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi do boiska
w Lasowicach Wielkich (dz. 311 km. 4) opracowanie dokumentacji.
Wójt wyjaśnił, że po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji na drogę, ze względu na
koszty postanowiono rozbić wymienione zadanie na dwa zadania „Przebudowa drogi do
boiska w Lasowicach Wielkich (dz. 311 i 310 km. 4) opracowanie dokumentacji - 7.000 zł"
i „Utwardzenie placu na działce 1/38 km. 4 w Lasowicach Wielkich - opracowanie
dokumentacji - 3000 zł." Parking potrzebny jest potrzebny ze względu na rozgrywane mecze
przez miejscowy LZS i w związku z faktem że przez weekend plac szkolny jest zamknięty,
kibice nie mają gdzie zaparkować swoich samochodów.
Komisja akceptuje przedstawione pismo.
Pismo nr GK.7021.3.22.2018 z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach
Funduszu Soleckiego Lasowic Wielkich.
Zmiana wynika z protokołu z zebrania wiejskiego dot. zmian w Funduszu Sołeckim Komisja akceptuje przedstawione pismo.
Pismo nr GK.7021.1.3.25.2018 z 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego „Budowa nowych przyłączy
kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie" — 30.000 zł.
Wójt wyjaśnił, że ze względu na dodatkowe wnioski które spływają od mieszkańców
z prośbą o przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wymagane jest zwiększenie
środków o kwotę 20.000 zł - mieszkaniec Laskowic złożył wniosek z którego wynika że jest
dość dalekie przyłącze które wymaga przewiertu pod drogą, co wygeneruje koszty w
wysokości około 20.000 zł. - Pani Skarbnik wyjaśniła że wymieniona kwota będzie
pochodziła z wolnych środków. Wójt zgłosił również propozycję żeby w przyszłym budżecie
na 2019 r. zabezpieczyć środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach w których już jest wybudowana kanalizacja ale budowa przyłączy do
niektórych domów z ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadniona wraz z
regulaminem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Komisja akceptuje przedłożone pismo 4 głosy za; 0 przeciw; 1 wstrzymujących.
Pismo nr GK.7021.3.26.2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok
2018 dot. zadań inwestycyjnych związanych z budową nowych punktów oświetlenia
ulicznego.
W związku z otwarciem ofert dot. realizacją zadań inwestycyjnych związanych z
budową nowych punktów oświetlenia ulicznego konieczne jest przeniesienie środków w
wysokości 2.000 zł. z zadania „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach
(posesje 160, 1)" do zadania „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek
Sobisz).
Komisja akceptuje przedłożone pismo 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących.
Pismo nr GK.7021.3.25.2018 z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu
Soleckiego Laskowic,
Zmiana wynika z protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. dot.
zmian w Funduszu Sołeckim - Komisja akceptuje przedstawione pismo.
Pismo nr GK.7021.3.27.2018 z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska
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wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowicc" - dodanie do zadania kwoty około
30.000 zl.
Powodem dokonania zmian w budżecie jest fakt, że w wymienionej inwestycji należy
wykonać roboty dodatkowe w celu wypoziomowania:
- podbudowę z piasku na całej powierzchni boiska i palisadę.
Pani radna Woźna zapylała czy zostanie zachowany termin budowy boiska w
Chocianowicach, Wójt wyjaśnił że budowa boiska jest na bieżąco monitorowana, ale
wykonawca nie zdąży z realizacją inwestycji w wyznaczonym terminie, będą naliczane
karne odsetki, jedynie przy tej zmianie która teraz wyszła, będzie można przesunąć termin
zakończenia robót o kilka dni. Dołożenie wnioskowanej kwoty związane jest z różnicą
terenu około 50 cm, Wójtowi zależy żeby nie zagłębić boiska w ziemi bo cała woda
spływałaby z terenu na boisko, dlatego zadecydowano żeby podnieść boisko wyżej, z kolei
różnica między drogą, a powierzchnią boiska to jest o około 50 cm., poziom drogi ma być
. zachowany i dodatkowo zrobiona będzie palisada. Pani Skarbnik wyjaśniła że pieniądze
będą pochodziły z wolnych środków.
Komisja akceptuje przedłożone pismo 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących.
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 przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XVIII/95/16 z dnia 08
czerwca 2016 r, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację
inwestycji pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynic";

Zmiana uchwały polega na zmianie zapisu, § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się
termin zaciągnięcia pożyczki w transzach wynikających z harmonogramu realizacji
inwestycji:
• w 2017 roku w wysokości 1.228.386,07 zł;
• w 2018 roku w wysokości 136.316,10 zł.
Zmiana polega wykazaniu w § 2 również transz pożyczki zaciągniętej w 2017 r.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kluczborku;
Wójt Gminy Lasowice Wielkie, zaproponował aby solidarnie z innymi gminami powiatu
kluczborskiego przekazać 5.000 zł., zamiast proponowanej wcześniej kwoty 4.000 zł.
Radni przegłosowali propozycję Wójta i przyjęli projekt uchwały- 5 głosów za, 0
przeciw/ o wstrzymuj ących.
•

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce;
Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera zapytał jak dotacja zostanie rozliczona,
Pani Skarbnik Izabela Dokupił wyjaśniła że od strony finansowej, gmina może przekazywać
środki w finansowe w postaci dotacji dla straży, na remont strażnic, na zakup sprzętu, na
dzień dzisiejszy pomieszczenia po byłym sklepie mają być zaadaptowane jako boks
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garażowy czyli gmina pieniędzy w formie dotacji przekazać nie może, bo pomieszczenia po
byłym sklepie nie są strażnicą, od strony finansowej nie można więc przekazać pieniędzy do
OSP Ciarka żeby adaptowała sklep na boks garażowy. Pani Skarbnik wyjaśniła również, że
jeżeli zgoda na udzielenie dotacji zostanie wyrażona to wówczas zostanie to uwzględnione w
uchwale budżetowej, na dzień dzisiejszy dotacji tej nie uwzględniono w uchwale w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radni z przyczyn formalnych nie poddali pod głosowanie projektu uchwały
uwzględniając zdanie Wójta Gminy i Skarbnik że dotacja na wnioskowany cel zgodnie z
prawem nie może być przekazana.
Podczas posiedzenia Komisji ustalono że wykonanie boksu garażowego związane
byłoby z koniecznością obniżenia posadzki, co z kolei mogłoby wygenerować dodatkowe
koszty, więc adaptacja pomieszczenia nie powinna być związana z obniżeniem posadzki, w
przeciwnym razie konieczne jest wezwanie rzeczoznawcy który ustali faktyczny zakres i
koszt robót, jak również konieczna będzie zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po
byłym sklepie, można natomiast z pomieszczeń sklepowych zrobić magazynek gospodarczy
który, rozwiąże problemy magazynowe strażaków z OSP Ciarka i służyć będzie zarówno
mieszkańcom Sołectwa jak i strażakom. Radni przyjęli propozycję zmiany zadania
inwestycyjnego w załączniku inwestycyjnym na „Adaptacje pomieszczenia po byłym sklepie
na magazynek gospodarczy w Ciarce" - 5 głosów „za", 0 głosów „przeciw"; 0 głosów
„wstrzymujących się".
•

w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i
opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Lasowice Wielkie;
Podjęcie uchwały ma na celu prawne uregulowanie przewożonych dzieci i uczniów do
placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lasowice Wielkie,
stosowne zmiany zostaną również wprowadzone aneksem do zawartej umowy z PKS
Kluczbork. Jak wyjaśnił Jarosław Sulkowski na osoby nieuprawnione (takie osoby które
zgodnie z ustawą prawo oświatowe nie spełniają odległościowych przesłanek do dowozu 3 4 km oraz są to dzieci przedszkolne) do dowozu nie mogą być wystawione 100% ulgowe
bilety, zmiana będzie polegała na tym że bilet dla dzieci nieuprawnionych będzie kosztował
1 zł. za miesiąc.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w
sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących
żłobki dziecięce na terenie Gminy Kluczbork do których uczęszczają dzieci z terenu
Gminy Lasowice Wielkie;
Inspektor Jarosław Sułkowski wyjaśnił, że do tej pory dzieci z terenu Gminy Lasowice
Wielkie uczęszczały do żłobków publicznych i nie publicznych znajdujących się na terenie
Gminy Kluczbork, gdzie Gmina Kluczbork płaciła za te dzieci i przekazywała dotacje, 28
czerwca Rada Miejska w Kluczborku podjęła uchwałę w której uchwalono że Burmistrz
Miasta i Gminy Kluczbork nie będzie dopłacał do dzieci które nie pochodzą z Gminy
Kluczbork, ale dotacją celową można objąć dzieci którą pochodzą z innej gminy po
wcześniejszym
podpisaniu porozumienia międzygminnego, porozumienie będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., wysokość dotacji wynosi 400 zł do jednego dziecka.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
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•

projekt uchwały Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego do kwoty 1.000.000 zl
Szczegółowe wyjaśnienie odnośnie wysokości deficytu, limitu zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek, źródeł pokrycia deficytu znajduje się w uzasadnieniu do
wymienionej uchwały. Zaciągnięty kredyt długoterminowy do wysokości 1.000.000 zł. ma
zostać przeznaczony m.in. na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Laskowice"; „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Chudoba" I I etap; Przebudowę drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128, 394/95 km. 6"
oraz innych zadań inwestycyjnych.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
Ad. 3 Analiza wydatków na oświatę.
Wójt przedstawił szczegółową analizę wydatków na oświatę za okres I półrocza 2018
r. i wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych, analizy te stanowią załącznik do
niniejszego protokołu. Pani Skarbnik wyjaśniła że większość zadań remontowych i
inwestycyjnych jest wtrakcie realizacji, okres wakacyjny służy temu.
Pan Przewodniczący Komisji Bernard Widera zapytał o urlopy na poratowanie
zdrowia ilu nauczycieli skorzystało z tej formy — Pan Jarosław Sułkowski wyjaśnił, że z
ZGSP z Chocianowie 2 osoby, z ZGSP z Lasowic Wielkich jedna osoba.
Wójt Gminy Daniel Gagat złożył ustny wniosek o zmianę nazwy zadania
inwestycyjnego w załączniku inwestycyjnym stanowiącym załącznik do budżetu Gminy
Lasowice Wielkie na 2018 r, „Wykonanie modernizacji dachu wraz z jego ociepleniem w
Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach" na „Wykonanie modernizacji budynku
(kominy, okna w piwnicy) w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach" - Komisja
wyraża zgodę na zmianę nazwy zadania jeśli Komisja Oświatowa pozytywnie zaakceptuje
również wymienioną zmianę.
Podczas posiedzenia Komisji poruszono również problem dowozu osób
niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia, które nie są w stanie dojeżdżać autobusem,
możliwość dowozu takich osób należy uwzględnić w projekcie budżetu Gminy na 2019 r.
Ad. 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Kinder w Lasowicach Wielkich w sprawach
bieżących przedstawił Komisji pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku nr ZDP4.0630.12.20I8.MB z 7 sierpnia 2018 r informujące, że w uzgodnieniu z Gminą Lasowice
Wielkie w ramach robót gwarancyjnych zostanie naprawiona skarpa rowu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1340 O w miejscowości Laskowice, jak również pismo z Powiatu
Kluczborskiego nr FP.710.13.4.2018 M W z dnia 26 lipca 2018 r.; informujące że w związku
z planowaną na 2019 rok realizacją zadania związanego z orurowaniem rowu w pasie drogi
powiatowej w miejscowości Laskowice, w załączeniu przesyła się kosztorys na
przedmiotowe zadanie wraz z obmiarem róbót, zgodnie z rozstrzygnięciem nr ORZ.00.22.154.10.2018JS z dnia 19 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku zwraca się
z prośbą o sfinansowanie wyżej wymienionej inwestycji przez gminę Lasowice Wielkie oraz
ujęcie jej w budżecie na 2019 rok - wartość kosztorysowa robót 49.637,58 zł.
Komisja przyjęła pisma do wiadomości.
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 12.00.

5

I
i

6

