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Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.125.2018 z dnia 11.09.2018 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 Fi nansowej;
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze
bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do
dnia 31 grudnia 2019 r. w miejsce dotychczasowej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
4. Analiza realizacji finansowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r.
5. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
6. Sprawy bieżące.
Komisji przedłożono również materiały dodatkowe na rozpatrzenie:
• Uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie trybu i sposobu powoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
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;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy;
Małgorzata Nowak - Szepela Kierownik GOPS;
Małgorzata Lizoń - insepktor.

Ad. 1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
Pismo nr GK.7021.3.29.2018 z 10 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w
budżecie gminy na rok 2018 dot. zadań przewidzianych do realizacji:
• Rozbudowa sieci wodociągowej do PSZOK-u dz. 10/14 km 2 w Trzebiszynie
dodanie kwoty 6.000 zł;
• Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach do dz. nr 176/103 dodanie kwoty
7.000 zi;
• Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie:
- dodanie kwoty 30.000 zł. w roku 2018
- zabezpieczenie kwoty 360.000 zl. w roku 2019 w budżecie oraz Wieloletniej
Prognozie Finansowej.
Przedstawione zmiany obejmują zmiany w zfączniku inwestycyjnym oraz w załączniku
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inwestycji wieloletnich.
Komisja akceptuje przedstawione propozycje 5 głosów za; 0 głosów przeciw; 0
wstrzymujących się.
• Pismo GK.7021.330.2018 z 11 września 2018 r.
- ubezpieczenie dodatkowe A C nowo nabytego samochodu pożarniczego 7.000 zł.
Wójt wyjaśnił, że konieczność ubezpieczenia samochodu wynika z faktu że ten
samochód jest najdroższy z pośród samochodów które posiadają OSP na terenie Gminy
Lasowice Wielkie, radna Brygida Prochota zapytała czy w skład AC wchodzi ubezpieczenie
od kradzieży, ponieważ nie zdarza się żeby kradziono samochody strażackie, być może
warto rozważyć możliwość rezygnacji z ubezpieczenia od kradzieży.
Komisja przyjmuje przedstawioną propozycję - 5 głosów za, 0 wstrzymujących się 0
przeciw. :
-wyposażenie nowego samochodu ok. 10.000 zł.
Radny Jerzy Lipiński zapytał dlaczego w tak drogim samochodzie brakuje
podstawowego sprzętu strażackiego. Wójt wyjaśnił, że zakupiony samochód był bez
wyposażenia, sam zakup węży strażackich to wydatek około 3 tysięcy zł. Wójt wyjaśnił
również że auto zostało dofinansowane z dwóch źródeł w wyniku czego dofinansowanie jest
większe niż pierwotnie planowano, zaoszczędzono kwotę 106.640 zł. strażacy zwrócili się
również z prośbą o dofinansowanie do sprzętu strażackiego do Starosty Kluczborskiego i
sami dokładają 6 tysięcy zł.
• Komisja przyjmuje przedstawione pismo 3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący
się.
• Pismo GK.7021.3.28.2018 z 5 września 2018 r. w związkiem że nabory wniosków o
dofinansowanie w ramach PROW2014 - 2020 dla zadań wskazanych w budżecie
pn.:
Należy zabezpieczyć środki w 2019 r. na realizację zadań:
„Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i
siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie" - 47.000 zl.
„Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej
wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe" - 24.000 zł.
Stowarzyszenie L G D Dolina Stobrawy planuje ogłosić na
przełomie
października/listopada 2018 r. dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków na
realizację zadań w roku 2019.
„Plenerowy kącik kulturalny wr Lasowicach Wielkich: - 43.000 zl.
„Plenerowy kącik kulturalny w Laskowicach"-28.000 zł.
Zmianie ulega nazwa zadania „Plenerowy kącik 1 kulturalny w Laskowicach" na
„Kino plenerowe w Laskowicach"
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią Małgorzatę Lizoń Komisja przyjmuje przedstawione pismo 5 głosów za, 0 głosów przeciw; 0 głosów
wstrzymujących się.
•

Pismo nr GK.271.15.2016 z 3 września 2018 r, dot. zabezpieczenia środków
finansowych w kwocie 21.833 zł. w 2019 r. przeznaczonych na opracowanie
1
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie i wsi
Gronowice.
Wójt wyjaśnił, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na przeznaczenie
na cele nierolnicze gruntów rolnych w obrębie miejscowości Gronowice dlatego też
przeciąga się podjęcie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, podobna
sytuacja jest w miejscowości Lasowice Wielkie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
poinformował, iż wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas
JII zostanie rozpatrzony do końca grudnia 2018 r. w związku z powyższym środki które były
zabezpieczone na ten rok należy przenieść na 2019 r. dzięki czemu będzie można podpisać

aneks do umowy na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Komisja akceptuje przedstawione pismo 5 głosów za; 0 głosów 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 przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 1 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze
bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do
dnia 31 grudnia 2019 r. w miejsce dotychczasowej.

Wójt wyjaśnił że po wybudowaniu trzeciej studni wydzierżawił Hydrokomowi działkę na
której jest nowa studnia na trzy miesiące, bo tylko na tyle jako Wójt mógł, umowa już trwa i
teraz ma być wydzierżawienie na dłuższy okres, Hydrokom Kluczbork pismem z dnia 16
sierpnia 2018 r. wniósł o przedłużenie umowy dzierżawy dzidki nr 311/47, km 5 o pow.
0,2918 ha a położonej w Chocianowicach zabudowanej infrastrukturą wodociągową na okres
do dnia 31.12.2019 r. Przedłużenie dzierżawy w formie bezprzetargowej w miejsce
dotychczasowej wymaga zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały, gdyż wartość
działki przekracza 10.000 zł.
Komisja przyjęła projekt uchwały 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się.
•

w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

W związku z wystąpieniami pokontrolnymi nastąpiła konieczność uchylenia uchwały
Rady Gminy Nr XLIV-300/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz konieczność podjęcia nowej
uchwały. Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich - komisja przyjęła projekt uchwały 5
głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się.
Ad.3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
W okresie pierwszego półrocza dokonano zmian budżetu gminy:
zwiększenia po stronie dochodów o kwotę - 728.472,43 zł
zwiększenia po stronie wydatków o kwotę - 848.390,43 zł
zwiększenia po strome przychodów o kwotę- 119.198,00 zł

Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sprawa ściągalności .podatku - Pani
Skarbnik Izabela Dokupił wyjaśniła że zaległości podatkowe i śmieciowe są na bieżąco
miesięcznie monitorowane i sprawdzane, stosowane są działania informacyjne tzw. miękkie,
jeśli nie są skuteczne wówczas wysyłane są upomnienia pisemne, a jeśli również nie ma
stosownych wpłat przekazuje się sprawy do komornika, w części opisowej sprawozdania z
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wszelkie podejmowane działania są szczegółowo
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opisane. Radni zapytali o zaległości dot. największego dłużnika - Pani Skarbnik wyjaśniła że
zaległości wraz z odsetkami są rozłożone na raty i miesięcznie są regularnie spłacane. Pan
Przewodniczący zapytał jakie źródła dochodów, uciekły z budżetu gminy, Pani Skarbnik
wyjaśniła że głownie chodzi o zwrot VAT-u, podobnie jest z dofinansowaniem dróg
transportu rolnego w poprzednich latach Gmina otrzymywała dofinansowanie, teraz takiego
dofinansowania od dwóch lat nie ma, Gmina korzysta z programów unijnych i wszystkie
możliwe zadania z dofinansowaniem są realizowane.
Po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień, które udzieliła Skarbnik Gminy, Komisja
przyjmuje do wiadomości i pozytywnie, bez uwag ocenia informacje o wykonaniu budżetu
Gminy Lasowice Wielkie za I półrocze 2018 r.
Ad. 4. Analiza realizacji finansowej zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r.
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat przedstawił szczegółową informację o
realizacji inwestycji - stan na 30 czerwca 2018 r. — informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Komisja pozytywnie ocenia realizację zadań inwestycyjnych w I
połowie 2018 r.
Ad. 5. Ocena gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
Wójt Gminy Lasowice Wielkie Daniel Gagat przedstawił szczegółową informację o
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lasowice Wielkie. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Na dn. 31 sierpnia 2018 r. zaległości
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 25.111,85. Zaległości
dotyczące należności przypisanych w 2018 r. wynoszą 15.043,75 zł. Zaległości dotyczące lat
ubiegłych wynoszą 10.068,10 zł. i na chwilę obecną podlegają ściągnięciu w drodze
egzekucji. Na zaległości z lat ubiegłych składają się zaległości 29 podatników. Umowa
zawarta pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie, a firmą Remondis obowiązuje do 31 grudnia
2019 r., w związku z powyższym opłaty za śmieci nie powinny wzrosnąć w tym okresie.
Komisja pozytywnie ocena realizację gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
Ad. 6. Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Zastępca Wójta Pan Krzysztof Lech przedstawił radnym
ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, zmiany w ustawie wprowadzające zasadę że głosowania jawne na sesjach rady
będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w
taki sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić
głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych będą podawane niezwłocznie do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na strome internetowej gminy
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy, obrady rady gminy będą
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania
obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty - zmiany te nakładają na Gminę obowiązek
realizacji nowego zadania, zakupienia urządzeń technicznych które umożliwią imienne
głosowanie, jak również urządzeń które umożliwią rejestrację obrazu i dźwięku jak również
umożliwiających transmisję obrad w internecie. Z-ca Wójta wyjaśnił że ewentualne koszty
które wiążą się z realizacją nowych zadań ustawowych to wydatek około 35.tysięcy zł. - 2
kamery, 2 głośniki kierunkowe, oprogramowanie, komputer, system głosowania imiennego,
rzutnik - nazwa zadania stworzenie systemu elektronicznej transmisji video obrad rady
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gminy i elektronicznego systemu glosowania imiennego rady. Radni zapytali od kiedy
system ma zacząć działać - Z-ca wyjaśnił że ma to funkcjonować już od pierwszego
posiedzenia nowej rady gminy. Z-ca wyjaśnił że należy również dokonać stosownych zmian
w Statucie Gminy Lasowice Wielkie. Z-ca wyjaśnił żc cena 35 tysięcy została ustalona na
podstawie ofert firm które spływają do Urzędu Gminy, były to oferty z czerwca, lipca.
Przewodniczący Komisji zapytał czy takie zmiany można wprowadzić bez zmiany statutu Z-ca Wójta wyjaśnił że zdecydowanie nie, dlatego na ostatniej sesji z-ca Wójta zwrócił się
do Przewodniczącego Rady Gminy o powołanie komisji doraźnej ds. zmian statutu bo tych
zmian w statucie będzie dużo, trzeba będzie też utworzyć nową komisję rady gminy ds.
wniosków, zapytań skarg i decyzji, zmiany w ustawie przewidują też uchwały obywatelskie,
Wójt będzie zobowiązany do składania sprawozdania o stanie gminy, zmiany trzeba będzie
wprowadzić sesji październikowej. Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera- Komisja
przyjmuje informację co trzeba zrobić - ale na kolejne posiedzenie Komisji mają zostać
przedstawione kompleksowe projekty jak zrobić zmianę statutu, jakie środki na to będą
przeznaczone, Pan Wójt ma przygotować projekt uchwały w sprawie wysokości środków
przeznaczonych na realizację wymienionego zadania, Komisja nie jest w stanie określić
wysokość środków finansowych na podstawie danych sondażowych przedstawionych przez
Pana Zastępcę Wójta, bez konkretnych zapytań ofertowych, Przewodniczący Komisji Pan
Bernard Widera będzie wnioskował do Przewodniczącego Rady Gminy żeby powołał
komisję doraźną ds. zmiany statutu, komisja ta opracuje zmiany w statucie, w oparciu o
pracę powołanej komisji Wójt przygotuje projekt zmian uchwały budżetowej - 4 głosy za, 0
przeciw, 1 wstrzymujący się.
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.

Przewodniczący
Kmnisji
Budżet^hFirińnsóiw

5

