RADA GMINY
LASOWICE W I E L K I E
wpt_

BUDŻETU i
RADY (

Lasowice Wielkie

Protokół nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansówr Nr
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia S października 2018 r.

2018J!iiZ_^=^
ność zał.....

\

podpis

Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• pismo Urzędu Gminy znak" FN.3026.137.2018 z dnia 03.10.2018 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 statutu Gminy Lasowice Wielkie;
• w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakimi muszą
odpowiadać składane projekty.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący złożył propozycję aby w sprawach bieżących podsumować pracę
Komisji Budżetu i Finansów za lata 2014 - 2018.
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 Lizoń - inspektor.

Ad. 1. Rozpatrzenie — analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
• Pismo nr GK.7021.3.32.2018 z 26 września 2018 r. dot. zadań zaplanowanych do
realizacji w ramach Funduszu Soleckiego Gronowie
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 14 września 2018 r. ustalono o dokonaniu zmiany
zadań uchwalonych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok:
„Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 k.m. 2 w Gronowicach" - kwota 5.000 zł. zamienić
na:
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice - opracowanie
dokumentacji" - kwota 3.000 zł.;
- „Imprezy integracyjne" - kwota - 3,000 zł.
Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią Małgorzatę Lizoń - komisja
akceptuje przedłożone pismo.
•

Pismo nr GK.7021.3.31.2018 z 26 września 2018 r. dot. zadań zaplanowanych do
realizacji w ramach Funduszu Soleckiego Trzebiszyna
Podczas zebrania wiejskiego w dniu 21 września 2018 r. ustalono o dokonaniu zmiany
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zadań uchwalonych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok
„Utwardzenie placu przy Sali Wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej
nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/06,261/3 ark m. 2 - kwota 3.000 zł. zamienić na
— zakup okien i parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych do Sali wiejskiej w
Trzebiszynie - kwota 3.000 zł.
Komisja akceptuje przedłożone pismo.
•

Pismo nr GK.7021.3.33.2018 dotyczące dokonania zmian w budżecie gminy
dotyczące zadań inwestycyjnych:
- „Utwardzenie placu przy Sali Wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej
nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/06,261/3 ark m. 2"
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice".
Wpisanie tych inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonanie tych inwestycji
nastąpi w 2019 r., zapytanie ofertowe i przetarg nastąpi pod koniec 2018 r.
Komisja akceptuje przedłożone pismo - 5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
•

Pismo dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w wysokości ok. 35.000
zł. na zdanie stworzenia systemu elektronicznej transmisji obrad rady gminy i
elektronicznego systemu głosowania imiennego rady.
Przewodniczący Komisji Bernard Widera, zapytał zastępcę Wójta Gminy czy robił
dodatkowe rozeznanie odnośnie ceny, Pan Krzysztof Lech wyjaśnił, że cena na
przedmiotowe zadanie ze względu na fakt, że wykonawcy mogą przebierać w ofertach może
wzrosnąć. Z-ca Wójta wyjaśnił że w tej cenie można zaproponować dwa rozwiązania głosowanie przy pomocy pilotów lub też głosowanie przy pomocy tabletu, firma zainstaluje
na tablety specjalne oprogramowanie, które umożliwi głosowanie, na tablety będzie można
wysyłać w wersji elektronicznej materiały na sesje, obowiązkiem radnego byłoby
przyniesienie tabletu ze sobą na sesje, uruchomienie tabletu podczas sesji byłoby
równoznaczne z podpisaniem listy obecności, jeśli radny zapomniałby tabletu na sesje to
wówczas traktowany byłby jako osoba nieobecna - przejście na tablety wywołuje obowiązek
zmian w statucie że materiały będą przesyłane w wersji elektronicznej.
Radni pozytywnie akceptują przedstawione pismo i propozycje zakupu tabletów i
wykorzystywania ich w nowej kadencji Rady Gminy Lasowice Wielkie-'5 głosów za, 0
przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. 2. Analiza projektów uchwał:
• 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 głosy „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymuj ący się").
•

w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie;
Przewodniczący Komisji zapytał czy projekt zmiany został zaopiniowany przez Radcę
Prawnego. Z-ca Wójta wyjaśnił że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
radców prawnych.
Po dyskusji Komisja postanowiła przyjąć zapis żeby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
liczyła 3 osoby - 4 głosy za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący
zapytał - interpelacje i zapytania radnych mają być składane na piśmie do Przewodniczącego
Rady który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi, do tej pory tradycja była taka że było to

robione ustnie, droga ta zostanie sformalizowana czy jest to dobre rozwiązanie, może warto
zostawić furtkę - Z-ca Wójta wyjaśnił że zmiana ta jest podyktowana zapisem ustawowym
który został bezpośrednio zacytowany w projekcie zmian w statucie, pisemne zapytanie i
pisemna odpowiedź ma być umieszczana na BIP, na stronie gminy lub w inny sposób
zwyczajowo przyjęty. Z-ca Wójta wyjaśnił, że w razie awarii systemu elektronicznego
zostanie wprowadzone głosowanie imienne, w propozycji zmian statutu opisano
szczegółowo tę procedurę awaryjną. Przewodniczący stwierdził, że po powołaniu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji część tematów rozpatrywanych przez tą Komisję może pokrywać
się z tematami poruszanymi przez Komisję Rewizyjną- Pan Krzysztof Lech wyjaśnił, że tego
nie można będzie rozdzielić, bo Radzie Gminy nikt nie zabroni przekazać tych samych
tematów różnym komisjom Rady. Wójt Daniel Gagat zaproponował, żeby nie powielać
zadań Komisji, skoro ustawodawca powołał Komisję Skarg Wniosków i Petycji, to Komisja
ta ma rozpatrywać skargi czyli nie będzie to leżało w kompetencji Komisji Rewizyjnej. Z-ca
Wójta przedstawił również zmiany techniczne w projekcie uchwały które są wynikiem
propozycj i przedstawionych przez radców prawnych.
O godz. 10.15 posiedzenie Komisji opuściła radna Gabriela Prochota.
Z-ca Wójta przedstawił członkom komisji rozdział Via § 99b pkt 2 - Posiedzenia
Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady (czy całej Rady
Gminy), do tej pory zwoływane były na wniosek całej Rady dlatego sugestiajest jaki wariant
ma zostać. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję, że posiedzenia
Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady - 2 głosy za, 2
głosy przeciw, 0 wstrzymujących się. Z-ca Wójta powiedział, że jednoosobowo dokona
zapisu w projekcie uchwały posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek
Przewodniczącego Rady albo całej Rady Gminy - w trakcie sesji Rady Gminy radni
podejmą właściwą decyzję. Z-ca Wójta Pan Krzysztof Lech, poinformował członków
komisji, że zakupienie tabletów powoduje kolejne zmiany w projekcie uchwały zmian w
statucie gminy, które zostaną uwzględnione w projekcie. Projekt uchwały trafi jeszcze na
Komisję Komunalno Rolną która też być może naniesie uwagi i całość zostanie
przedstawiona na sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Pan Bernard Widera podsumował pracę nad nowelizacją statutu
Gminy Lasowice Wielkie, że jest to w większości powielenie zapisów ustawowych.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian statutu gminy, wraz z uwagami zgłoszonymi
w trakcie posiedzenia Komisji i uwzględnionymi w projekcie uchwały.
•

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów,
jakimi muszą odpowiadać składane projekty

Z-ca Wójta przedstawił członkom komisji założenia projektu uchwały, które wynikają z
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych.
Komisja przyjmuje projekty uchwał - 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących
się.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji podsumował cztery lala prac Komisji - w trakcie kadencji 2014
- 2018, Gmina Lasowice Wielkie została w znaczący sposób skanalizowana, zbudowano
drogi, nowe oświetlenie drogowe. Na inwestycje przeznaczono prawie 12 min., uzyskane
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dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Opolskiego wyniosło 9,7
min. zł., w tym okresie wykonano:
- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia 5.193.925,13 zł.
- budowa kanalizacji wsi Laskowice - 3.988.441,52 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie - Jasienie —
348.739,98 zł.;
- rozbudowa oczyszczalni w Trzebiszynie - 1.527.750,36 zł.
Kolejna pozycja to była budowa dróg i parkingów na ten cel wydatkowano 3.590.064
zł. z czego uzyskane dofinansowanie to kwota 1.320.123 zł. Dla straży pożarnych
wydatkowano 460.462 zł. kolejną pozycją była też budowa oświetlenia drogowego 511.363 zł. Budżet w 2015 r. wyniósł po stronie wydatków 24.559.450 zł, w 2018 r, wydatki
planowane są na kwotę 31,989.167 zł. wpływ na wzrost budżetu miała realizacją rządowego
programu 500 +. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatki wzrosły
o 263.022 zł. do kwoty 679.022; podatków ściągnięto o 279.369 zł. więcej, do kwoty
6.031.503 zł. wydatki na oświatę wzrosły o 506.134 zł., do kwoty 10.086.613 zł., wydatki na
pomoc społeczną i realizację programu 500+ - 4.576.000 - Przewodniczący podkreślił że coś
się w Gminie działo, dzięki Wójtowi i Prze™&Hcz^Ęynu Rady i całej Radzie Gminy.
Postęp w Gminie następuje, boli fakt że Ź Ł s m o jGnnnie środki finansowe uzyskiwane ze
zwrotu VAT, jak również nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na drogi transportu
rolnego. Cztery lata to był czas ciężkiej pracy której efekty widać, nie był to czas stracony.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów podziękował członkom Komisji,
Wójtowi Gminy, Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnik Gminy jak również pracownikom
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pomoc i współpracę
podczas prac Komisji, to że tyle udało się w Gminie osiągnąć to wspólna praca i
współpraca nas wszystkich dla dobra Gminy.
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.

Przewodniczący
Komisji
Budżetu UFitfanAo>

4

