KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW
RADY GMINY
Lasowice Wielkie

p r o t o k ó ł n r 33/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 15 lutego 2022 r.

Tematem posiedzenia komisji było:

1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji:
•

•

•

Urzędu Gminy znak FN.3026.36.2022 z dnia 09.02.2022r. dotyczące zakresu przekazanych
materiałów na posiedzenie komisji,
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości
subwenq'i oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego na rok 2022"
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości
subwencji oświatowej na edukagę w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego na rok 2022"

2. Analiza projektów uchwał:

• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia
sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwenq*i oświatowej na edukację w zakresie języków
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"
• w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie uregulowania stanu prawnego nieruchomości znajdującej się w pasie drogi
powiatowej nr 1317 O o nazwie Kuniów - Szumirad

3. Analiza Zarządzenia Nr 384/2022 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia
18.01.2022r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za
2021 rok, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Lasowice Wielkie
4. Analiza Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
•
•

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Lasowice Wielkie
Uchwała Nr 8/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Lasowice Wielkie na 2022 rok

5. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021
6. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony
porządek obrad (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
Oprócz członków Komisji, w posiedzeniu wzięli udział:
Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy
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Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism
przekazanych na
posiedzenie komisji
Urzędu Gminy znak FN.3026.36.2022 r. z 9 lutego 2022 r.
dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji.
Pismo GK.7021.3.32022 z 1 lutego 2022 r. dot.
wprowadzenia do budżetu Gminy Lasowice Wielkie na 2022 r.
zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sali wiejskiej oraz
rozbiórka
budynków
gospodarczych
w
miejscowości
Laskowice" oraz zabezpieczenie środków finansowych w
wysokości 121.000 zł. - pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez
Wójta Gminy Daniela Gagat i Skarbnik Gminy Izabelę Dokupił. Komisja
akceptuje przedłożone pismo.
Pismo GN.6822.3.2022JS z 02 lutego 2022 r. w sprawie
podziału działki nr 59/1- pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Z przedłożonego pisma wynika, że podział działki nie jest
konieczny ponieważ w trakcie weryfikacji w terenie ustalono, że granica
przebiega prawidłowo i błędy wystąpiły w niedokładności na mapach
geodezyjnych będących w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kluczborku - w związku z powyższym
uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu
Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uregulowania
stanu prawnego nieruchomości znajdującej się w pasie drogi
powiatowej nr 1317 O o nazwie Kuniów - Szumirad nie będzie
rozpatrywana przez Komisję.
Pismo nr GK.7021.3.4.2022 z 8 lutego 2022 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r. dotyczącym
Funduszu Sołeckiego Chudoby - pismo stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez
radną Klaudię Schudy. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia
wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie
języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego na rok 2022"
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Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach
w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego
dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości
subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
na rok 2022".
Radni przedyskutowali treść przedstawionych pism i przychylają
się do poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego
wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej
na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego na rok 2022"
Ad. 2 Analiza projektów uchwał
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej - projekt uchwały stanowi
załącznik do niniejszego protokołu;
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią
Izabelę Dokupił - Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie, 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 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej (6 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujący się").
• w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec
obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w
zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego na rok 2022"
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 (6 głosów „za";
0 „przeciw"; 0 „wstrzymujący się").
• w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu
Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie

uregulowania stanu prawnego nieruchomości znajdującej
się w pasie drogi powiatowej nr 1317 O o nazwie Kuniów
- Szumirad
W związku z pismem GN.6822.3.2022JS z 02 lutego 2022 r. w
sprawie podziału działki nr 59/1, które zostało omówione wcześniej
Komisja nie rozpatrywała powyższej uchwały.
Ad. 3 Analiza Zarządzenia Nr 384/2022 Wójta Gminy Lasowice
Wielkie z dnia 18.01.2022r. w sprawie przedłożenia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021
rok, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Lasowice Wielkie
Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości przedstawione Zarządzenie.
Ad. 4 Analiza Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu
• Uchwała Nr 1/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie
opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Lasowice Wielkie
• Uchwała Nr 8/2022 z dnia 31.01.2022r. w sprawie
opinii
o
możliwości
sfinansowania
deficytu
określonego w uchwale budżetowej Gminy Lasowice
Wielkie na 2022 rok
Przewodnicząca Komisja przedstawiała członkom Komisji treść
przedłożonych uchwał. Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości
przedstawione uchwały.
Ad. 5 Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2021
Członkowie Komisji akceptują sprawozdanie z pracy komisji za rok
2021 r. - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6 Sprawy bieżące .
W sprawach bieżących Wójt Gminy omówił inwestycje dot.
budowy i przebudowy sal wiejskich w miejscowości Jasienie, Tuły i
Laskowice.
Wójt wyjaśnił, że w przypadku budowy sali w Jasieniu przy
tworzeniu projektu budżetu na 2022 r. nie było jeszcze żadnego
kosztorysu, tylko dofinansowanie 1 min. zł. na koniec roku otrzymano
kosztorys na kwotę 1.470.000 zł., później doszło jeszcze około 100.000
zł na wyposażenie sali, czyli budowa sali kosztorysowo wyniesie
1.570.000 zł. - do pierwszego przetargu nie zgłosił się nikt, w drugim
przetargu pojawiło się czterech oferentów pierwsza oferta na kwotę
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1.789.587,37; druga 1.966.208,00 zł.; trzecia 2.226.756,32 zł.; czwarta
2.318.019,57 zł. - najtańsza oferta z przyczyn proceduralnych została
odrzucona. Wójt wyjaśnił, że trzeba będzie dołożyć pieniędzy do
budowy Sali - Wójt wyjaśnił, że przetarg zostanie unieważniony i do
kolejnego przetargu odchudzi się kosztorys z elementów z których
można zrezygnować, np. z wyposażenia sali, salę będzie można
doposażyć z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu
sołeckiego. Nie należy spodziewać się jednak że inwestycja będzie
tańsza. Wójt wyjaśnił również, że wydłuży się okres budowy sali do
marca 2023 r., pokaże się to również w przetargu że jest to inwestycja
na 10 miesięcy.
Remont sali w Tułach zgodnie z przedłożonym kosztorysem
opiewał na około milion złotych - Wójt zwrócił projektantowi kosztorys
celem odchudzenia kosztów, niepotrzebne są materiały z wyższej półki Wójt wyjaśnił, że po przetargu trzeba będzie dołożyć do remontu Sali
wiejskiej w Tułach.
W przypadku Sali wiejskiej w Laskowicach kosztorys był
przygotowany przed projektem budżetu na 2022 r. i uwzględniono w
nim 30% wzrost kosztów remontu, w tym przypadku wykonanie mieści
się w zabezpieczonych środkach w kwocie 1.160.000 zł. Po przetargu
okaże się jednak jaka będzie ostateczna kwota i ile trzeba będzie
definitywnie dołożyć do rozbudowy sali.
Przewodnicząca Komisji zapytała jakie wnioski będą składane na
ten rok - Wójt wyjaśnił, że termin składania wniosków został
przedłużony - będą składane wnioski na kanalizacje w miejscowości
Ciarka i Szumirad, boisko w Wędryni, boisko w Jasieniu i droga między
blokami w Lasowicach Małych.
Radna Klaudia Schudy zapytała o drogę na Sobisz - Wójt wyjaśnił
że droga jest w kolejce dróg do remontu, Wójt mógłby wrzucić drogę do
Polskiego Ładu, ale Gminy nie stać na wkład własny przebudowa drogi
wyniesie około 10 min. - wkład własny to około 1-2 min.
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 8.45.
Protokolant: Piotr Lizoń
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Podpisy członków komisji:
1. Brygida Kasprzyk - przewodnicząca
2. Klaudia Schudy- z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Lipiński - członek
4. Gabriela Prochota - członek
5. Wioletta Woźny - członek
6. Dariusz Pikor - członek
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KOMISJA
BUDŻETU i FINANSÓW
RADY GMINY
Lasowice Wielkie

,
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów
R a dJ

G m i Jn y

Lasowice Wielkie w 2021r.

Komisja Budżetu i Finansów kadencji 2018-2023 Rady Gminy Lasowice Wielkie funkcjonowała w
składzie:
1. Brygida Kasprzyk - przewodnicząca
2. Klaudia Schudy - z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Lipiński - członek komisji
4. Wioletta Woźny - członek komisji
5. Gabriela Prochota - członek komisji
6. Dariusz Pikor - członek komisji

W pracy komisji brali udział:
Wójt Gminy Pan Daniel Gagat lub jego zastępca Pan Krzysztof Lech
Skarbnik Gminy Pani Izabela Dokupił

Komisja Budżetu i Finansów w 2021 roku pracowała zgodnie planem pracy.
W minionym roku odbyło się 11 posiedzeń komisji, podczas których opiniowane były przedkładane
projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zaopiniowano projekty uchwał, które były przedkładane pod rozwagę Rady Gminy Lasowice
Wielkie.
Ponadto przedmiotem prac komisji było:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy, raportu o stanie Gminy za 2020 rok oraz
informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku.
2. Rozpatrzenie opinii i wniosków dotyczące projektu budżetu gminy na 2022 rok opinie Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
3. Analiza różnych pism mających związek z gospodarką finansową Gminy Lasowice Wielkie szczegóły w protokołach z posiedzeń komisji.
4. Ocena działalności i analiza wydatków Funduszu Sołeckiego, gospodarka odpadami komunalnymi
oraz ocena działalności z podmiotami pozarządowymi i wydatki związane z działalnością OSP w
naszej Gminie - szczegóły w protokołach komisji.

Komisja współpracowała z władzami Gminy oraz pracownikami Urzędu, którym w imieniu
członków komisji chciałabym serdecznie podziękować.

Przewodnicząca KomisHŹBudżetu i Finansów
Brygida Kasprjpdj?/

