P r o t o k ó ł Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia
24 września 2015r.
Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak otworzył posiedzenie komisji o godz. 1500. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 4 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum. Lista obecności
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska i Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek.

Tematem posiedzenia będzie :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2015 z dnia 10 czerwca 2015r.
2. Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2015 roku.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2015 z dnia 10 czerwca 2015r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych oraz
w wersji papierowej były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie wnieśli poprawek do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie przyjęcie protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji w dniu 10 czerwca 2015r.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 4 członków – przy 4 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015
roku.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydała już opinię do wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Komisje zaopiniowały pozytywnie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu wydała pozytywną opinię do
wykonania przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2015r., nie wnosząc uwag. Poprosił o zgłaszanie pytań
i zgłaszanie uwag.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała treść uchwały Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie
wydanej opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
Radny Zbigniew Wierzbicki zapytał o dotacje, którą otrzymuje M-GDK w Lewinie Brzeskim w zakresie
kultury. Czy powyższa przekazywana dotacja jest tylko dla Domu Kultury w Lewinie Brzeskim czy też na
utrzymanie wszystkich świetlic wiejskich.

-2Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że przekazywana dotacja dla Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim dotyczy wszystkich świetlic wiejskich.
Radny Zbigniew Wierzbicki powiedział, iż z powyższej dotacji sołectwa nie otrzymują żadnych środków na
utrzymanie świetlic wiejskich.
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli : Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak, radny Zbigniew
Wierzbicki, radny Stefan Kachel, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek.
Jeszcze raz radny Zbigniew Wierzbicki podkreślił, że Miejsko- Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim ma
działać i służyć też na terenie gminy. W ostatnim czasie brał udział w Zebraniach Wiejskich, gdzie
mieszkańcy zwracali się o lepsze wyposażenie tych świetlic. Przecież Dom Kultury otrzymuje dotacje celowe
jak i z budżetu gminy.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska zwróciła uwagę na zał. Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu. W załączniku tym wykazana jest wysokość dotacji dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie
Brzeskim, która wynosi 850.400 zł, w tym 593.238 zł to środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.
Pozostałe środki wydatkowane są działaność bieżącą m.in. na zużycie energii, zużycie materiałów, usługi
telekomunikacyjne, usługi medyczne.
Radny Zbigniew Wierzbicki zwrócił uwagę na otrzymane środki z budżetu państwa w wysokosci 7.195,64 zł
dot. zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
Można by było otrzymane środki zwiększyć fundusz sołecki.
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy.
Uwaga - posiedzenie komisji opuścił radny Jacek Kieroński. Stan członków komisji – 3 radnych.
Radny Stefan Kachel zapytał czy w związku z suszą wpływają wnioski o umorzenie z podatku rolnego?
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji zapytał o wysokość zaległosci podatkowych za I półrocze 2015r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień 30 czerwca 2015r. zaległosci w dochodach gminy stanowią
kwotę 4.268.887 zł, co stanowi 12,2% planowanych dochodów ogółem. Zaległości dotyczą:
- zajęcie pasa drogowego,
- gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami),
- gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatku,
- wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,
- opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami.
Komisja nie wniosła więcej uwag i zapytań.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Antoni Rak zarządził głosowanie.
Komisja na podstawie przedłożonej informacji Burmistrza Lewina Brzeskiego o przebiegu wykonania
budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015 roku oraz uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania (w obecności 3 radnych - 3 głs. „za”)
zaopiniowała pozytywnie bez uwag.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.

-3Do pkt 3
Przewodniczący Komisji poinfomował, że przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką jest
uszkodzony znak drogowy, o powyższej sprawie zgłosił już zarządcy drogi.
Radny Stefan Kachel z Przeczy w n o s i w imieniu mieszkańców Oldrzyszowic o zobowiązanie właściciela
nieruchomości o uporządkowanie i zabezpieczenie terenu ( były PGR) położonego w Oldrzyszowicach.
Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina wnosi o ustawienie tablicy z nazwą miejscowości Mikolin oraz
tabliczek z nazwą ulic w m. Mikolin.
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgodnie z rocznym planem kontroli na 2015r.
uchwalonym Uchwałą Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2014r. jest
zaplanowana kontrola zadania inwstycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego
w Lewinie Brzeskim”.
Zgodnie z § 55 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim stanowiącego załącznik
Nr 3 do uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się
co najmniej z 3 radnych : przewodniczącego zespołu i członków zespołu.
Komisja ustaliła skład Zespołu Kontrolnego :
- Radny Stefan Kachel
- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
- Radny Antoni Rak
- członek
- Radny Zbigniew Wierzbicki - członek
- Radny Jacek Kieroński
- członek
Termin kontroli Komisja ustaliła na dzień 30 września 2015r.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 1555 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

