P r o t o k ó ł Nr 10/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 20 września 2016r.
Przewodniczący Komisji Radny Antoni Rak otworzył posiedzenie komisji o godz. 1400. Przywitał
wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 3 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 9/2016 z dnia 31 maja 2016r.
2. Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2016 roku.
3. Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
4. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.
Komisja w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie - 3 głs. „za” przyjęła porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2016 z dnia 31 maja 2016r.
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 zatwierdzenie protokołu Nr 9/2016.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków – przy 43głs. „za” zatwierdziła
protokół.
Do pkt 2
Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2016r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2016 roku.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że dochody majątkowe za I półrocze 2016r.
wg stanu na dzień 30.06.2016r. zaplanowano w wysokości 793.923 zł a zrealizowano w wysokości
239.225 zł. Dochody, ze sprzedaży majątku istotnie wpływają na wskaźniki przy projektowaniu budżetu
gminy na następny rok budżetowy. Pomimo ogłaszanych przetargów i rokowań przeznaczonych do
sprzedaży nieruchomości nie dochodzi do ich sprzedaży z braku oferentów. Obecnie ogłoszono już trzecie
rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kopernika – Kilińskiego w Lewinie Brzeskim.
Radny Władysław Górka zapytał o cenę wywoławczą powyższej nieruchomości.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że cena wywoławcza nieruchomości wynosi
373.596,00 zł. Podkreśliła, że w przypadku nie wykonania dochodów w br. może stanowić zagrożenie na
przyszły rok realizacji planowanych inwestycji.
Radny Stefan Kachel powiedział, że jest wiele nieruchomości do sprzedaży, tylko nie widać
zainteresowania.
Radny Władysław Górka poparł przedmówcę, informując, że w Jego sołectwie również widać spadek
sprzedaży nieruchomości.
Skarbnik Gminy zaznaczyła, że na pewno byłoby większe zainteresowanie kupnem działek budowlanych,
gdyby były położone na terenie miasta.
Uwaga – stan członków Komisji 4 radnych. Doszedł radny Jacek Kieroński.
Przewodniczący Komisji Antoni Rak zwrócił uwagę na wysokie wykonanie dochodów w rolnictwie
i łowiectwie, gdzie wynosi aż 99,4%.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że tak wysokie wykonanie dochodów w tym dziale jest
w związku z otrzymaniem środków – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na
podstawie decyzji Wojewody Opolskiego. W ramach tego działu dokonuje się odpis na rzecz Izby Rolniczej
– 2% podatku rolnego.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wydatki w dziale dotyczące budowy i przebudowy dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że na remonty dróg i zakup kruszywa wydano środki
w wysokości 88.876 zł.
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg, gdzie plan na
dzień 30.06.2016r. wynosi 862.000 zł.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki w dziale transport i łączność na dzień 30.06.2016r.
zaplanowano w wysokości 862.900 zł a wykonano w wysokości 93.604 zł. W ramach tych środków
dokonano budowy i przebudowy chodników, remontów dróg gminnych na terenie miasta Lewina
Brzeskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Dodała, że budowa dróg i remonty
chodników były realizowane w ramach zaciągniętego kredytu, który został zaciągnięty w Banku
Spółdzielczym w Łubnianach.
Radny Stefan Kachel zapytał o wydatki dziale oświata i wychowanie.
Skarbnik Gminy poinformowała, że plan środków na dzień 30.06.2016r. wynosi w wysokości
14.258.703 zł a wykonano 7.644.972 zł. Wydatkowano powyżej 53,6% w związku z wypłaceniem
w placówkach oświatowych trzynastej pensji oraz dokonano odpisu na fundusz socjalny ok. 700.000,00 zł.
Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że na oświatę w budżecie gminy do końca brakuje
ok. 400.000,00 zł.
W dyskusji udział wzięli: radny Stefan Kachel, radny Władysław Górka, Przewodniczący Komisji Antoni
Rak, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o liczbę rodzin uprawnionych w gminie do programu 500+.

2

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odpowiedziała, że na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc
państwa w wychowaniu dzieci gmina Lewin Brzeski otrzymała środki w wysokości 5.946.361 zł. Odnośnie
liczby osób otrzymujących 500 + nie odpowie teraz.
Kolejno wywiązała się dyskusja nad wysokością wydatków w budżecie gminy przeznaczonych na: pomoc
społeczną, oświatę; oświetlenie i odbioru odpadów od mieszkańców, w której udział wzięli: radny
Władysław Górka, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Przewodniczący Komisji Antoni Rak.
Radny Stefan Kachel zapytał ile gmina dopłaca do odbioru odpadów?
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi.
Uwaga – stan członków Komisji 3 radnych. Obrady opuścił radny Jacek Kieroński.
Przewodniczący Komisji Antoni Rak zapytał o liczbę osób, które jeszcze nie złożyły deklaracji.
Skarbnik Gminy poinformowała, że jest cały czas na bieżąco sprawdzany w ewidencji ludności stan osób
meldowanych na terenie gminy. Dodała, że zaległości w opłatach z tytułu gospodarowania odpadami
wynoszą 264.06,00 zł. Na powyższe zaległości wysyłane są upomnienia.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wysokie zaległości w dochodach gminy z tytułu wypłacanych
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, wynoszą aż 3 mln zł.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że to Wojewoda Opolski przekazuje środki na fundusz
alimentacyjny.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że zaległości w funduszu alimentacyjnym dotyczą budżetu
gminy i budżetu państwa. W przypadku odzyskania zaliczki alimentacyjnej to obowiązkiem gminy jest
zwrócić dla wojewody połowę wpłaconych środków. Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na
zadłużenie w gospodarce mieszkaniowej z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wraz
z odsetkami. Pomimo podejmowanych działań jest coraz trudniej ściągnąć zaległości.
Przewodniczący Komisji Antoni Rak zapytał czy jest szansa na odzyskanie tych środków.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powyższe zadłużenie jest od czasu utworzenia Spółki Zarządu Mienia
Komunalnego w Lewinie Brzeskim. Czynione są działania poprzez wysyłanie upomnień, wezwań do
zapłaty.
Przewodniczący Komisji zabierając głos podkreślił, że zaległości w dochodach gminy ogółem na dzień 30
czerwca br. wynoszą 5.423.542 zł , co stanowi 12,8% planowanych dochodów.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że zaległości co roku się zwiększają.
Przewodniczący Komisji zapytał o opinię RIO w Opolu do informacji o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2016r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uchwałą Nr 345/2016 z dnia
9 września 2016r. wydała pozytywną opinię do wykonania przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2016r.,
nie wnosząc uwag.
Radny Stefan Kachel zwrócił uwagę, że w przypadku nie uzyskania dochodów to istnieje zagrożenie
realizacji zaplanowanych inwestycji.
Skarbnik Gminy poinformowała o zadaniach inwestycyjnych, których realizacja może być przesunięta na
przyszły rok.
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Radny Władysław Górka zapytał, czym się różni kredyt od pożyczki.
Skarbnik Gminy wyjaśniła różnicę.
Radny Stefan Kachel zapytał o liczbę osób pracujących w Straży Miejskiej, czy wydatkowane środki
w wysokości 86.432 zł dotyczą wynagrodzenia.
Skarbnik Gminy poinformowała, że jedna osoba. Powyższe środki dotyczą nie tylko wynagrodzenia
Komendanta, ale również w ramach tych środków były wypłacane odprawy dla odchodzących
pracowników w związku ze zmniejszeniem etatów w Straży Miejskiej.
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 2016 roku oraz uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania (w obecności
3 radnych - jednogłosonie 3 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie bez uwag.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Do pkt 3
Zajęcie stanowiska Komisji do przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak w imieniu Stefana Kachel Przewodniczącego Zespołu
Kontrolnego przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli przez Zespól Kontrolny w dniu 17 czerwca
2016r. w zakresie:
1. Obiektów sportowych połoźonych na terenie gminy.
2. Realizacji wniosków zgloszonych w trakcie kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie
terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim”.
Protokół z kontroli wraz z projektem stanowiska Komisji stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja przystąpiła do omówienia wyników z przeprowadzonej kontroli ustalając następujące
zalecenia pokontrolne dot.:
1. Obiektów sportowych na terenie gminy:
1) Obiekt sportowy „Pogoń” Łosiów :
− wymiana skorodowanych rynien na budynku socjalnym,
− postawienie pojemników na odpady,
− wymiana zniszczonych część krzeseł plastikowych na trybunach,
− wskazane jest podłączenie obiektu do lokalnej kanalizacji sanitarnej.
2) Obiekt sportowy „Olimpia” w Lewinie Brzeskim:
− wymiana całej infrastruktury sanitarnej ( wymiana: glazury urządzeń natryskowych, drzwi,
podłóg),
− wymiana instalacji wentylacyjnej,
− zainstalowanie monitoringu.
2. Terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim:
− pilna naprawa urządzenia zjeżdżalni dla dzieci.
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Następnie Komisja przystąpiła do omówienia treści stanowiska z przeprowadzonej kontroli –
stanowisko przyjęto bez uwag. Na tej podstawie opracowano projekt uchwały w sprawie zaleceń
pokontrolnych.
Stanowisko Komisji stanowi zał. Nr 4 do protokołu, projekt uchwały stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
Do pkt 4
Radny Stefan Kachel poruszył temat w sprawie wycofania się Aglomeracji Opolskiej z realizacji zadania na
terenie Gminy Lewin Brzeski, zamontowania 200 nowych punktów świetlnych na terenie gminy Lewin
Brzeski.
W dyskusji udział wzięli: radny Władysław Górka, Przewodniczący Komisji Antoni Rak, Skarbnik Gminy
Urszula Smolińska.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę na wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego przez
Sołectwo Chróścina.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła procedurę wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak o godz. 1514 zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

Protokoł zatwierdzono
12 grudnia 2016r.
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