KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW
RADY GMINY
Lasowice Wielkie
Protokół nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
: Rady Gminy Lasowice Wielkie
{; z dnia 23 listopada 2020 r.

Tematem posiedzenia komisji było:

;

1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w
załączeniu/ .
• Urzędu Gminy znak FN.3026.148.2020 z dnia 18.11.2020 r. dotyczące zakresu
przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
• U M Kluczbork znak Nr BR.0711.24.2020 z dnia 03.11.2020 r. oraz Rady Miejskiej
w Kluczborku dotyczące Uchwały NR XXIV/386/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z
dnia 28.10.2020 r. w sprawie apelu do radnych Gminy Byczyna, Wołczyn i Lasowice
Wielkie.
2. Analiza projektów uchwał:
V
•
'•"=•-; w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy
-Finansowej, •
;
.
•
.
\
• sprawie rocznego programu współpracy gminy Lasowice Wielkie na 2021 rok z
organizacjami pozarządowymi oraz inny mi podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
•:•••'.] •
-''
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lasowice
Wielkie na 2021 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Lasowice Wielkie,
. , ; i
;t
' • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego / chodnik Jasienie/,
•!
• w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia
1
pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego / chodnik Chocianowice /.
3. Ustalenie stawek podatkowych na rok 2021.
• podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom na terenie Gminy Lasowice
Wielkie. : :
• ustalenie stawki dla podatku rolnego i leśnego.
4. Ocena z pozyskiwanych środków zewnętrznych na inwestycje w 2020 r.
5. Sprawy bieżące.

' Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (5 głosów
„za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").

" W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczyło 5 członków Komisji,
radny Jerzy Lipiński był nieobecny - nieobecność usprawiedliwiona, oprócz członków
Komisji wzięli udział:
Daniel Gagat - Wójt Gminy Lasowice Wielkie.
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Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
• Urzędu Gminy znak FN.3026.148.2020 z dnia 18.11.2020 r. dotyczące zakresu
przekazanych materiałów na posiedzenie komisji,
•

pismo nr GK.7021.3.38.2020 z 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 r. (zwiększenie o 20.000 zł; środków przeznaczonych na realizację zadania
„Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu. Zwiększenie o 2.000 zl. środków
przeznaczonych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Jasienie - dokumentacja". Zwiększenie o 2.000 zł. środków przeznaczonych na
realizację zadania „Przebudowa 1 ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w
Lasowicach Wielkich".
•' Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Daniela
Gagat, Komisja akceptuje przedłożone pismo - pismo stanowi załącznik do niniejszego
L
j
:
protokołu. '•
• •' •• -:
.
'•
.
•

U M Kluczbork znak Nr BR.0711.24.2020 z dnia 03.11.2020 r. oraz Rady Miejskiej
w Kluczborku dotyczące Uchwały NR XXIV/386/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z
dnia 28.10.2020 r. w sprawie apelu do radnych Gminy Byczyna, Wołczyn i Lasowice
Wielkie.
•
\
Komisja zapoznała się z przedstawionym pismem i wysłuchała wyjainień złożonych
przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie. Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, że w projekcie
budżetu na 2021 ze względu na ograniczone środki finansowe będące do dyspozycji Gminy
Lasowice Wielkie, nie uwzględniono wsparcia finansowego dla Powiatowego Centrum
Zdrowia S.A. w Kluczborku. Komisja przychyla się do takiej decyzji.
Ad. 2 Analiza projektów uchwal:
• w sprawie - zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice
Wielkie. Zmiany są konsewkencją przedłożonych na posiedzenie Komisji i rozpatrzonych
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 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2020 rok (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujący się"). ,
•
sprawie rocznego programu współpracy gminy Lasowice Wielkie na 2021 rok z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Omówienie uchwały znajduje 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
-Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .w Gminie Lasowice
Wielkie na 2021 rok jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Lasowice Wielkie.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice
2

Wielkie. Pani: Przewodnicząca Komisji Brygida Kasprzyk zapytała : Wójta czy będzie
dodawane dodatkowe stanowisko pracy w GOPSie. Wójt wyjaśnił, że będzie ewentualnie
dodawane w trakcie roku,'być może dodatkowe środki są zapewnione na umowy zlecenia
celem zapewnienia opieki potrzebującym mieszkańcom Gminy Lasowice Wielkie w
weekendy i święta
. v i Omówienie uchwały znajduje 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 sprzeciw"; 0
„wstrzymujący się").
•
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy , finansowej dla
Powiatu Kluczborskiego (chodnik Jasienie),
Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy' Lasowice Wielkierezygnacja wykonania zadania w bieżącym roku. Omówienie uchwały znajduje 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 uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego (chodnik Chocianowice) .
Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkierezygnacja wykonania tego zadania w bieżącym roku. Omówienie uchwały znajduje 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")-' • '

Ad. 3 Ustalenie stawek podatkowych na rok 2021.
* podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom na terenie Gminy
Lasowice Wielkie.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Lasowice
Wielkie-uchwała ta jest kontynuacją uchwały z dnia 29 marca 2017r a która z końcem tego
roku wygasa. Omówienie uchwały znajduje 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").
•

ustalenie stawki dla podatku rolnego i leśnego.

Podatek rolny i leśny został wyliczony w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt stawki (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
Ad. 4 Ocena z pozyskiwanych środków zewnętrznych na inwestycje w 2020 r.
Komisja zapoznała się z przedłożonymi przez Wójta Gminy
materiałami - materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Daniela Gagat

t
,

u
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Komisja przeanalizowała inwestycje realizowane z dofinansowaniem środkami
• zewnętrznymi, materiały przedstawiają dofinansowanie w. roku 2020 jak również w latach
przyszłych. Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy.
Łączna kwota środków zewnętrznych zgodnie z planowanymi zadaniami
inwestycyjnymi na rok 2020 wyniosła 2.250.497 zł. (pożyczka inwestycyjna z WFOSiGW 1.953.844 zł.; PROW - 96.653 zł.; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 200.000 zł.)
co stanowi około 24,5% łącznych nakładów finansowych (9.155.333,92 zł. z czego
4.258.719,22 zł. w 2020 r.).
. v Członkowie Komisji podsumowali planowane zadania inwestycyjne na 2021 r.
uważają że zadaniem priorytetowym jest budowa kanalizacji. Wójt Gminy Daniel Gagat,
poinformował członków Komisji, że w^2021 r. inwestycje gminne zostaną ograniczone ze
względu na sytuację finansową spowodowaną panującą pandemią.

Komisja pozytywnie ocenia pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje.
Ad. 5 Sprawy bieżące .
W sprawach bieżących Wójt Gminy DanieL Gagat sprostował swoją wypowiedź z
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 19 października 2020r. kiedy to poinformował
komisję że nie było żadnych nałożonych i zapłaconych kar za prowadzenie gospodarki
odpadami komunalnymi dzisiaj poinformował że decyzją z 2014r. nałożono na Gminę karę,
która ze względów proceduralnych została zapłacona w miesiącu sierpień 2020 r. w kwocie
13.452,00 zł.
.
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.
Protokolant: Piotr Lizoń •

Podpisy członków komisji:

.•

\

1. Brygida Kasprzyk - przewodnicząca .
2. Klaudia Schudy- z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Lipiński - członek
4. Gabriela Prochota - członek
5. Dariusz Pikor - członek
6. Wioletta Woźny - członek
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