KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW

Protokół nr 29/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 18 października 2021 r.
Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji / materiały
w załączeniu/
R A D Y GMINY
Lasowice Wielkie

•

Urzędu Gminy znak FN.3026.130.2021 z dnia 13.10.202lr. dotyczące zakresu przekazanych
materiałów na posiedzenie komisji,

2. Analiza projektów uchwał:
•

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Materiały dotyczące ustalenia stawek podatkowych na rok 2022.
•

uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku,

•

informacja o obowiązujących uchwałach Rady Gminy Lasowice Wielkie w zakresie podatków i
opłat lokalnych na 2022 rok.

3. Ocena działalności GOPS Lasowice Wielkie w 2020 - 2021.
4. Sprawy bieżące.
Członek Komisji Jerzy Lipiński był nieobecny - nieobecność usprawiedliwiona.
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (5
głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
Oprócz członków Komisji, w posiedzeniu wzięli udział:
Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy;
W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
Lasowice Wielkie na dzień 18 października 2021 r. na godz. 8.00 Przewodnicząca Komisji
Pani Brygida Kasprzyk zwróciła się pismem nr RG0012.8.2021 z 13 października 2021 r. z
prośbą o przygotowanie -

udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia

niezbędnych do ich przeanalizowania.
Do tematu zawartego w punkcie 3 między innymi:
• liczba udzielonych świadczeń z podziałem na rodzaje- ilość, kwota, /pomoc
finansowa, rzeczowa /,
• realizacja usług opiekuńczych /ilość, kwota/
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Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji
Pismo nr GK.7021.3.38.2021 z 11 października 2021 r. w sprawie zwiększenia w
budżecie gminy na 2021 r. środków finansowych przeznaczonych na bieżące
utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych w sezonie zimowym 2021/2022- pismo
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią Izabelę Dokupił
- Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie i Pana Daniela Gagat Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
Wójt wyjaśnił, że pieniądze zostały przeznaczone w części na łatanie i na przepust w
Laskowicach, środki finansowe pochodzą z oszczędności z drogi w Chocianowicach i
przesunięcia na przyszły rok zadania związanego z montażem reduktora obniżającego
ciśnienie w Laskowicach i Tułach. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.7021.3.37.2021 z 8 października 2021 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2021 r. dot. zmiany sposobu przekazania środków
pieniężnych zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2021 dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chudobie z dotacji na zakupy - pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Pana Daniela Gagat
Wójta Gminy Lasowice Wielkie, który wyjaśnił, że likwiduje się dotacje która miała być
przekazana straży, zakupu dokona bezpośrednio Gmina. Nowy profil działalności związany
jest z ratownictwem wodnym. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.7021.3.39.2021 z 12 października 2021 r. dot. zmian w budżecie
gminy na 2021 rok dot. zwiększenia środków przeznaczonych na podziały i
rozgraniczenie działek gminnych .- kwota 15.000 zł.- pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Daniela Gagat Wójta
Gminy Lasowice Wielkie, który wyjaśnił że środki m.in. zostaną przeznaczone na podziały
działek na drogę w Laskowicach, po podziale okaże się jakie części działek zostaną
przeznaczone pod drogi i czy wszyscy właściciele przekażą działki bezpłatnie. Komisja
akceptuje przedłożone pismo.
Pismo nr GK.7021.3.36.2021 z 5 października 2021 r. dot. zawarcia w
Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty na realizację miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie - kwota na rok 7.503,00 zł.- pismo
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią Izabelę Dokupił
- Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie i Pana Daniela Gagat Wójta Gminy Lasowice Wielkie..
Komisja akceptuje przedłożone pismo.

Ad. 2 Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej - projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu;
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Skarbnik Gminy Izabelę
Dokupił, zmiany są w dużej mierze 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 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0
„wstrzymujący się").
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•

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku,;
Pani Skarbnik Gminy Izbaela wyjaśniła, że stawki podatkowe wzrosną o 2%. 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").
•

informacja o obowiązujących uchwałach Rady Gminy Lasowice Wielkie w
zakresie podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.
Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami i wysłuchała dodatkowych
wyjaśnień złożonych przez Panią Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie. Komisja akceptuje
przedłożoną informację.

Ad. 3 Ocena działalności GOPS Lasowice Wielkie w 2020 - 2021.
Wójt Gminy Daniel Gagat w dniu posiedzenia Komisji przekazał materiały
przygotowanie przez Kierownik GOPS Lasowice Wielkie. Zestawienie przedstawionych
materiałów znajduje się poniżej.
GOPS L A S O W I C E W I E L K I E - WYPŁACONE ŚWIADCZENIA Z A 2020 R. I NA
DZIEŃ 30.09.2021 R O K

2020

852143110-1
zasiłek
okresowy

85214852143110-2
3110-3
zas.
celowy i schronienie
specjalny

Liczba rodzin
pobierających
świadczenie

25

55

Liczba
udzielonych
świadczeń

202

55

13
(miesięcy)

852163110-1
zasiłek
stały

85230852303110-1
3110-2
zasiłek na zasiłek na
żywność
żywność
60%
40%

12

39

100

183

RAZEM

OGÓŁEM

2021

80 689,25 12 923,45

7 580,00

Liczba rodzin
pobierających
świadczenie

25

14

Liczba
udzielonych
świadczeń

160

25

20
(miesięcy)

60 648,61

5 550,00

18 886,00

OGÓŁEM

2020 R. Liczba osób
kwota wydatkowana
2021 R. Liczba osób
kwota wydatkowana

58 878,20 51 816,00 34 144,00

12

35

75

120

44 268,30 40 032,00 26 688,00

246 030,90

196 072,91

umieszczonyc i w domu pomocy społecznej
0, liczba świadczeń 108,
238.152,90 zł
umieszczonych w domu pomocy społecznej - 8, liczba świadczeń 72,
175.248,50 zł
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GOPS L A S O W I C E W I E L K I E - WYPŁACONE ŚWIADCZENIA ZA 2020 R. I NA DZIEŃ
30.09.2021 R O K

2020

85230-3110-4
posiłki w szkołach,
schroniskach i
domach

85230-3110-3
posiłki w szkołach,
schroniskach i
domach

Liczba rodzin
pobierających

10

b W I d U C Z tri litr

Liczba udzielonych
świadczeń

989

OGÓŁEM
4 387,30

5 717,20
2021
Liczba rodzin
10

[ J U U Itr 1 d J q C y L I 1

świadczenie
Liczba udzielonych
świadczeń
OGÓŁEM

1127
7 496,60

5 199,00

Komisja zapoznała się i przedyskutowała przedstawione materiały. Wójt przedstawił
terminy przeniesienia się GOPS-u do nowej siedziby, wyjaśnił również że w dalekich
planach jest utworzenie domu dziennego pobytu w Wędryni.
Ad. 4 Sprawy bieżące.
W sprawach bieżących:
Radny Dariusz Pikor zapytał o przeznaczenie byłej chlewni w Lasowicach Małych Wójt wyjaśnił, że nowi właściciele planują przeznaczyć obiekt na działalność związaną z
drewnem.
Radna Gabriela Prochota poruszyła problem związany z przebudową drogi krajowej
w miejscowości Jasienie.
Wójt przedstawił radnym uzgodnienia dokonane ze Starostą Kluczborskim,
dokończenie chodnika w Jasieniu wyniosłoby około 1 min. Starosta na powyższe zadanie nie
wyraził zgody. Uzgpdniono że ramach współpracy Gminy z Powiatem Kluczborskim
ustalono wykon^ć^tóMaalCT na drodze powiatowej Laskowicach kierunku Jełowej i ul
Bierdzańskiej w kierunku lasu. Koszty mają być dzielone po połowie między Gminą
Lasowice Wielkie, a Powiatem Kluczborskim. Całkowita kwota którą Gmina przekaże do
Powiatu to około 175 tysięcy 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.
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Protokolant: Piotr Lizoń

Podpisy członków komisji:
1. Brygida Kasprzyk - przewodnicząca
2. Klaudia Schudy- z-ca przewodniczącego
3. Gabriela Prochota - członek
4. Dariusz Pikor - członek
5. Wioletta Woźny - członek

