r o t o k ó ł Nr 16/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 19 września 2017r.
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. Nieobecny radny Jacek Kieroński.
Tematem posiedzenia będzie :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
2. Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2017 roku.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.

Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był przesłany pocztą elektroniczną do radnych
oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie wnieśli poprawek do protokołu – wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie zatwierdzenie protokołu Nr 15/2017.
W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków – przy 3 głs. „za” zatwierdziła protokół.
Do pkt 2
Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2017 roku.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że przedłożone sprawozdanie o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zostało sporządzone na podstawie sprawozdań
finansowych o dochodach, o wydatkach oraz o dochodach i wydatkach z zakresu zadań zleconych
i powierzonych które są przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. RIO do tych
sprawozdań wydało opinię pozytywną bez uwag. Również RIO wydało pozytywną opinię do wykonania
przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2017r., nie wnosząc uwag.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o niskim wykonaniu dochodów majątkowych, które
zostało spowodowane tym, że dopiero w II półroczu br. Gmina będzie mogła otrzymać dotację na
realizowane zadania z udziałem środków europejskich – przebudowa dróg gminnych. Ponieważ wniosek
o płatność środków można złożyć dopiero po zakończonej inwestycji a następnie tymi środkami spłacić
zaciągnięte pożyczki na przebudowę dróg gminnych. Również jest niskie wykonanie dochodów

majątkowych w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, gdzie plan wynosi 300.000 zł a wykonanie jest tylko
32.757 zł. Dotyczy to wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości. Niskie wykonanie jest z uwagi na fakt, że dopiero w m-cu lipcu rozpoczęto
sprzedaż działek rekreacyjnych położonych na terenie w m. Nowa Wieś Mała i Kantorowice. Następnie
poinformowała o zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt
wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Lewin
Brzeski wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”. Na powyższe zadanie gmina
zaciągnęła pożyczkę w kwocie 981.892,33 zł na wydatki kwalifikowane dotyczące płatności –
dofinansowania w ramach środków europejskich. W związku z tym Gmina będzie składać wniosek
o środki którymi spłaci zaciągniętą pożyczkę.
Kolejna uwaga Skarbnika Gminy dotyczy wydatków majątkowych zrealizowanych na niskim poziomie,
gdzie na plan 4.141.660 zł na dzień 30.06.2017r. wykonanie jest w wysokości 522.222 zł. Dotyczy to
zrealizowanych inwestycji jak „przebudowa drogi gminnej do terenów rekreacyjnych przy zbiorniku
wodnym w m. Kantorowice i Nowa Wieś Mała, przebudowa drogi gminnej w m. Wronów oraz inwestycje
realizowane przy udziale środków wydzielonych do dyspozycji sołectw.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że zaciągnięte kredyty i pożyczki są spłacane na bieżąco na
plan 2.885.066 zł na dzień 30.06.2017r. wykonanie wynosi 502.412 zł, dotyczy to spłat wcześniej już
zaciągniętych pożyczek i kredytów. Natomiast zaciągnięte pożyczki i kredyty w bieżącym roku zostaną
spłacone po zakończeniu zadań inwestycyjnych, które mają być wykonane w tym roku i złożeniu wniosku
o płatność środków unijnych.
Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak zwrócił uwagę na dochody z tytułu podatków.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 8.516.127 zł, co
stanowi 52,7% planu rocznego. Następnie zwróciła uwagę na brakujące środki do końca roku
budżetowego po stronie wydatków a dotyczy to zadań : gospodarki odpadami ok. 100.000 zł, oświetlenia
ulic, placów i dróg, w oświacie i wychowaniu.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę na ponoszone wysokie wydatki w oświacie.
W dyskusji udział wzięli: radny Stefan Kachel, radny Władysław Górka, Przewodniczący Komisji Antoni
Rak, Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.
Przewodniczący Komisji Antoni Rak zapytał o wysokość zaległości w dochodach gminy.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zaległości w dochodach gminy ogółem stanowią
kwotę 5.949.743 zł tj. 11,8% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym wystawiono 295
tytułów wykonawczych oraz 1.710 upomnień oraz wystawiono 36 wezwań do zapłaty z tyt. wieczystego
użytkowania oraz 7 wezwań z tyt. sprzedaży mienia oraz wystawiono 1 przedsądowe wezwanie do
zapłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynoszą ogółem 280.197 zł,
skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 248.853 zł., skutki decyzji wydanych przez organ
podatkowy stanowi kwotę 15.378 zł.
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 2017 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
2

Sprawy różne – wolne wnioski.

Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 15.15. zamknął
posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak

Protokoł zatwierdzono
dnia 28 listopada 2017r.
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