KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW
RADY GMINY
Lasowice Wielkie

Protokół nr 11/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji pismo Urzędu
Gminy znak FN.3026.34.2020 z dnia 15.01.2020 r. dotyczące zakresu przekazanych
materiałów na posiedzenie komisji.
2. Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 20l0 r- oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
• w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe";
• w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie - jako
Partnera przy realizacji Programu „Działaj Lokalnie";
• w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu KJuczborskiego.
3. Analiza Zarządzenia Nr 150/2020 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 13.01.2020
r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 r., w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
4. Ocena działalności GOPS Lasowice Wielkie w 2019 r.
5. Sprawy bieżące.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (6 głosów
„za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
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. Dariusz Pikor - członek;
6. Wioletta Woźny - członek.
Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy;
Małgorzata Nowak - Szepela - Kierownik GOPS.
Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji pismo Urzędu
Gminy znak FN.3026.34.2020 z dnia 15.01.2020 r. dotyczące zakresu przekazanych
materiałów na posiedzenie komisji.
Pismo nr GK.70213.1.2020 z 13 stycznia 2020 r. dot. dotacji - opracowanie projektu
budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km
(od k 4+007 do km 4+340), chodnik w miejscowości Chocianowice - pismo stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.7021.3.2.2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2020 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Gronowice
- pismo stanowi załącznik do mniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
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Pismo nr GK.7021.33.2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2020 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Ciarki pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.7021.3.4.2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2020 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Lasowic
Małych - pismo stanowi załącznik do mniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone
pismo.
Pismo nr GK.7021.3.5.2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2020 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Laskowic
- pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.702L3.6.2020 z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2020 dot. zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Jasienia pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Ad. 2 Analiza projektów uchwal:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Pani Skarbnik Gminy Izabela Dokupił, omówiła zmiany które wynikają z uchwały, część
zmian jest konsekwencją przedstawionych na posiedzenie i rozpatrzonych wcześniej 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 (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe".
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią Skarbnik Izabelę
Dokupił. Szczegółowe omówienie zmian znajdują się w uzasadnieniu do projektu
wymienionej uchwały, które zostało przekazane w materiałach na sesję Rady Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów7 przyjęła projekt uchwały (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Wójt Gminy Lasowice Wielkie, Pan Daniel Gagat wyjaśnił, że podjęcie uchwały
spowodowane jest zmianą ustawy z dniem 25 października 2019 r., uchwała dotyczy tylko
gminnych dróg publicznych z numerem drogi. 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 (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lasowice Wielkie - jako Partnera
przy realizacji Programu „Działaj Lokalnie".
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 (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
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w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskicgo
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 (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").

Ad. 3 Analiza Zarządzenia Nr 150/2020 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia
13.01.2020 r, w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 r., w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie.
Zarządzenie zostało przekazane wraz z materiałami na posiedzenie Komisji. Komisja
zapoznała się z przedstawionym jej zarządzeniem.
Ad. 4 Ocena działalności GOPS Lasowice Wielkie w 2019 r.
Pismem nr RG.0012.1.2020 z 16 stycznia 2020 r. Przewodnicząca Komisji Brygida
Kasprzyk zwróciła się do Pani Małgorzaty Nowak - Szepela, w związku z zaplanowanym
Posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie, o przygotowanie
i udostępnienie niezbędnych materiałów dotyczących opieki nad seniorami na terenie Gminy
(zakres opieki, dane ilościowe).
Przewodnicząca Komisji Pani Brygida Kasprzyk odczytała wyjaśnienia złożone przez
Kierownik GOPS w Lasowicach Wielkich, Panią Małgorzatę Nowak-Szepela - pismo nr
GOPS.5025.1.2020 z 17 stycznia 2020 r. stanowi załącznik do mniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Panią
Małgorzatę Nowak - Szepela. Przewodnicząca Komisji Pani Brygida Kasprzyk, zapytała ile
jest opiekunek zatrudnionych w GOPS, Pani Kierownik wyjaśniła, że są zatrudnione dwie
opiekunki,. które wykonują zwykłe usługi opiekuńcze, dodatkowo jedna z opiekunek
prowadzi bank żywności wraz z wymaganą dokumentacją, druga z opiekunek prowadzi
kancelarię GOPS. Przewodnicząca Komisji zauważyła, że zakres czynności opiekunek, jest
bardzo rozległy. Pani Przewodnicząca Komisji, zapytała jaka jest odpłatność za usługi
opiekuńcze - Kierownik GOPS wyjaśniła, że odpłatność jest zgodna z uchwałą Rady Gminy
Lasowice Wielkie, wysokość odpłatności uzależniona od wysokości emerytury, a lekarz
rodzinny decyduje o liczbie godzin przyznanej danej osobie. Pani Kierownik GOPS
stwierdziła, że na chwilę obecną liczba opiekunek jest adekwatna do potrzeb OPS. Pani
Kierownik stwierdziła, że GOPS nie może też ingerować w życie osób starszych i na siłę
wykonywać usług opiekuńczych. Pani Brygida Kasprzyk zapytała o obiady dla osób
starszych, Pani Kierownik wyjaśniła, że jest to prywatna inicjatywa osób, pracownicy
GOPS, jedynie pośredniczą w realizacji zamówienia. Przewodnicząca Komisji, zapytała czy
w 2020 r. będą poszerzone usługi opiekuńcze, Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeżeli wystąpi
taka konieczność - zwiększenie usług opiekuńczych to wtedy zwróci się do Powiatowego
Urzędu Pracy o stażystę, który będzie pomagał w prowadzeniu usług opiekuńczych,
Kierownik wyjaśniła również, że na chwilę obecną na terenie Gminy Lasowice Wielkie nie
prowadzi się sąsiedzkich usług opiekuńczych. Pani Brygida Kasprzyk zapytała o liczbę osób
przebywających w DPS - Pani Kierownik wyjaśniła, że na chwilę obecną w DPS, przebywa
9 osób, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również ścisłą współpracę z pielęgniarkami
środowiskowymi, które na bieżąco monitorują sytuację w terenie. Podsumowując
wypowiedź i pismo Pani kierownik GOPS wynika iż pomoc dla seniorów naszej Gminy jest
wystarczająca więc każdy kto się kwalifikuje i chce to taką pomoc otrzyma.
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Ad. 5 Sprawy bieżące.
Komisji nie przedłożono spraw bieżących do rozpatrzenia.
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 9.00.
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