KDHI9JA
'BU0ŻETU i FINANSÓW
SADY GMINY
Lasowice Wielkie

Protokół nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 20 maja 2019 r . ;

Tematem1 posiedzeniakomisji było:
ł. Rozpatrzenie-analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
•

J

pismo Urzędu Gminy znak FN.3026.76.2019 z dnia 13 maja 2019 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r.

2. Analiza projektów uchwal:
•

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

•

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy Ć dla dzieci
rocznika 2013 r. z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

3i Analiza wykonania budżetu za rok 2018.
4\ Sprawy bieżące.
W dniu posiedzenia Komisji przekazano dodatkowe materi^y do rozpatrzenia:
•

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (5 głosów „za"; 0
„przeciw";0„wstrzymującychsię");

'
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W posiedzeniu komisji wzięli udział:
Radni:
1. Brygida Kasprzyk - przewodniczący;
2. Klaudia Schudy-z-ca przewodniczącego;
3. Jerzy Lipiński - członek;
4. Gabriela Prochota- członek;
5. Wioletta Woźny - członek;

Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy;
Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
•

pismo Urzędu Gminy znak FŃ.3026.76.2019 z dnia 13 maja 2019 r. dotyczące
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r.
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Pismo nr GK.7021,3.11.2019 z 6 maja 2019 r. - podczas zebrania wiejskiego
miejscowości Chudoba w dniu 30.04.2019 postanowiono o utworzeniu nowego zadania pn.
„Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba - opracowanie dokumentacji" kwota 2200 zl. (Kwota zostanie przeniesiona

w ramach funduszu sołeckiego z zadania:

„Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne").
Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo GK.7021.3.13.2019 z 8 maja 2019 r. dot pisma Zarządu Dróg Powiatowych
nr ZDP-4.0630.3.2019.AK z dnia 23.04.2019 ,zawierającego informację dot. oferentów,
którzy złożyli oferty na wykonanie zadania „Dotacja - opracowanie projektu budowlanego
na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633
do km 3+853) - chodnik w miejscowości Laskowice" zwrócono się z prośbą o dodanie
kwoty 1.525,00zł do zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji: Najniższa cena
ofertowa przeznaczona na w/w zadanie wynosi 2l.525,00zł,zabezpieczenie finansowe na to
zadanie w budżecie gminy wynosiło 20.000,00zł dlatego też konieczne jest dodanie przez
gminę Lasowice Wielkie brakującej kwoty.
Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK.7021.3.18.2019 z 8 maja 2019 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem inwestycyjnym: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137, 75 k.m. 1 w
miejscowości Oś prośba o dodanie 2.475zl do kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego
zadania w roku 2019.
Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Pismo nr GK.7021.3.13.2019 z 8 maja 2019 r. w sprawie dot. dofinansowania zakupu
furgonu oznakowanego patrolowego oraz po rozeznaniu sprawy przekazywanych dotacji na
ten cel przez inne jednostki samorządów terytorialnych prośba o zabezpieczenie kwoty
15.000zł na realizację zadania: „Dofinansowanie

zakupu samochodu r dla Komendy

Powiatowej Policji w Kluczborku".
Przewodnicząca Komisji, Pani Brygida Kasprzyk zapytała Wójta Gminy Pana
Daniela Gagat ile dokładają inne Gminy - Wójt wyjaśnił, że Gmina, Kluczbork dokłada
kwotę 30.000 zł., Wołczyn 20.000 zł., Byczyna 10.000 zł., wyjaśnił również, że Gmina
Wołczyn dogadała się z Gminą Byczyna, w związku z czym Gmina Wołczyn dołoży więcej,
bo Gmina Byczyna nie jest w.stanie udźwignąć takiej kwoty, Gmina Byczyna dodatkowo
organizuje Święto Policji z okazji 100-lecia istnienia, dodatkowo do samochodu dokłada się
2

również Starostwo Powiatowe. Wójt wyjaśnił, że takiego wyliczenia dokonał komendant
Policji. Pani Brygida. Kasprzyk zapytała jaki to jest procent tamtych budżetów, bo jak
wyliczyła to jest około 0,05% budżetu Gminy Lasowice Wielkie. Po wyliczeniach ustalono,
że Gmina Wołczyn dokłada około 0,04% swojego budżetu, Gmina Byczyna 0,02%, Gmina
Kluczbork 0,02%. Pani Przewodnicząc Komisji zaproponowała żeby Gmina Lasowice
Wielkie dołożyła się procentowo tak jak inne Gminy, czyli dołożyła kwotę 6.000 zł.
Pani Przewodniczą Komisji Brygida Kasprzyk poddała pod głosowanie pismo w sprawie
przekazania kwoty 15.000 zł. na realizację zadania; „Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku" - 0 głosów „za"; 5 „przeciw"; 0 „wstrzymujący
się" Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedłożyła Komisji wniosek o
przyznanie dofinansowania do zakupu samochodu w takim samym procencie w jakim
dofinansowują inne Gminy, czyli 0,02% budżetu Gminy Lasowice Wielkie po wyliczeniach
będzie to kwota około 6.000 zł. - 4 głosy „za"; 1 „przeciw"; 0 „wstrzymujący się".

Ad. 2 Analiza projektów uchwał:
•

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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"; L „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").

•

;

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji. .,:
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Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (4 głosy „za"; 1 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci
rocznika 2013 r. z terenu Gminy Lasowice Wielkie.
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Pani radna Klaudia Schudy zapytała czy na terenie Gminy Lasowice Wielkie dokonuje
się szczepień na wirusa brodawczaka ludzkiego odpowiedzialnego za raka szyjki macicy •Wójt wyjaśnił/że była taka akcja ale rodzice nie wyrazili zgody. Pani radna zaproponowała
żeby ponownie podjąć akcie informacyjną i profilaktyczną w tym kierunku,

i

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały (5 głosy ,;za"; 0 Sprzeciw"; 0
„wstrzymujący się").

;

Ad. 3 Analiza wykonania budżetu za rok 2018.
-

Komisja zapoznała się ze Zarządzeniem nr 38/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lasowice Wielkie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2018 rok. Przedyskutowano kierunki zmian w
budżeciejak również możliwości i zagrożenia.
' -

•

^

Komisja przyjęła informacje z wykonania budżetu.

Ad. 4 Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących Wójt Gminy Daniel Gagat przedstawił następujące pisma:
•

Pismo PKS w Kluczborku sp; z o.o. nr 40/NP/04/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 r. w

sprawie dowozu 4-5 osób niepełnosprawnych do Kluczborka^ w tym 2 osoby na wózkach
inwalidzkich. Wójt przedstawił członkom Komisji symulację kosztów dowozu 4-5 osób
niepełnosprawnych przedstawioną przez PKS w Kluczborku.
Wójt wyjaśnił, że Gmina Lasowice Wielkie kilka lat temu podpisała z Gminą
Kluczbork porozumienie w sprawie możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z
terenu Gminy Lasowice Wielkie, z ośrodków prowadzonych przez Gminę Kluczbork , w
tym porozumieniu był punkt że Gmina Lasowice Wielkie, zapewnia mieszkańcom dowóz,
przez tyle lat nie było problemów żeby nasi mieszkańcy mogli dojeżdżać do ośrodków
prowadzonych przez Gminę Kluczbork, ludzie sobie radzili większość osób dojeżdżała
autobusami szkolnymi. Obecnie jednak konieczne jest zrealizowanie zapisów porozumienia
-dot. dowozu osób niepełnosprawnych. W skali całego pełnego roku byłby to koszt około
60.000 zł.
Komisja akceptuje przedstawione pismo;

:-

;;

Pismo Hydrokom s p f ż o.o: nr TEEW.4206.2.2019 z 20 niaja 2019 r. w sprawie
zakupjttnowej pompy oraz przetwornicy.
Wójt wyjaśnił, że jest to związane z awarią pompy oraz przetwornicy dla Przysiółka
Kiełbasin, remont uszkodzonej pompy równoważy się z zakupem nowej pompy.

Komisja akceptuje przedstawione pismo.

Pismo firmy Remondis nr DH/172/19 z 30 kwietnia 2019 r, dot. umowy nr ZP.271 z
dnia 29 czerwca 2017 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Lasowice
Wielkie 2018-2019".
Wójt Gminy poinformował członków Komisji, że firma Remondis przedstawiła
szczegółową kalkulację kosztów gospodarowania śmieciami z terenu Gminy Lasowice
Wielkie, w wyniku czego firma chce żeby jej dołożyć ponad 6.000 zł. netto, miesięcznie, w
przypadku braku zwiększenia kwoty, firma Remondis zerwie umowę z winy Gminy, w
związku z przedstawionym pismem Wójt poinformował radnych, że jest problem jakie
działania ma podjąć, chciałby uniknąć sytuacji w której wzajemne roszczenia dochodzone
byłyby ćtoehodztme-na drodze sądowej, postara się podjąć z firmą skuteczne negocjacje, w
celu rozłożenia kosztów po połowie na Gminę i na firmę Remondis, w związku z rosnącymi
kosztami za gospodarowanie śmieciami nieunikniona jest podwyżka opłat za śmieci z dniem
1 stycznia 2020 r.
Komisja przyjęła pismo do wiadomości i zobowiązuje Wójta do podjęcia negocjacji z
firmą Remondis.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów zamknęła posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach
od 8.00 do 9.45.

Protol
Przewodnicząca
Komisu
Budżetu i Finansów
Podpisy członków komisji:
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