P r o t o k ó ł Nr 21/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 18 września 2018r.
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 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.
Tematem posiedzenia będzie :
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2018 z dnia 20 maja 2018r.
2. Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2018 roku.
3. Sprawy różne – wolne wnioski.
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 20/2018 z dnia 20 maja 2018 r.
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 20/2018.
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 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2018 roku.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że przedłożone sprawozdanie o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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.
Dochody budżetu gminy na dzień 1 stycznia 2018r. zaplanowano w wysokości 51.697.321 zł, w ciągu
I półrocza zwiększono o kwotę 3.304.814 zł tj. do wysokości 55.002.135 zł ( stan na dzień 30 czerwca
2018r.). Dochody zrealizowano w wysokości 28.083.333 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego.
Planowane wydatki na dzień 1 stycznia 2018r. stanowiły kwotę 50.583.396 zł, w ciągu I półrocza
zwiększono do kwoty 55.599.177 zł (stan na dzień 30 czerwca 2018r.). Ogółem wydatki gminy
w I półroczu 2018r. zrealizowano w wysokości 27.202.735 zł, tj. 48,9% planu rocznego. Wydatki bieżące
zrealizowano w wysokości 23.955.737 zł tj. 52,3% planu rocznego, wydatki majątkowe zrealizowano
w wysokości 3.246.998 zł tj. 33,1% planu rocznego. Poinformowała o realizacji zadań inwestycyjnych

w I półroczu br. m.in.: „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku
Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy”, „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności
publicznej w Łosiowie” zwracając jednocześnie uwagę, że faktury zostały złożone dopiero w m-cu lipcu br.
Dlatego też jest takie wykonanie dochodów majątkowych.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania
wydatków bieżących za I półrocze br. będzie brakować ok. 300.000,00 zł na gospodarkę odpadami odbiór odpadów od mieszkańców, z terenów rekreacyjnych, koszy ulicznych, placu targowego.
Zaznaczyła, że dochody winne pokrywać wydatki, obecnie tak nie jest. Również braknie ok. 100.000 zł na
administrowanie lokalami mienia komunalnego zarządzanymi przez Zarząd Mienia Komunalnego Spółka
z o.o. Lewin Brzeski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak poinformował, że jeżeli mieszkańcy nie będą segregować
odpadów to mogą być podniesione kwoty kar za brak segregacji. Następnie zapytał o zaległości
w dochodach gminy, stwierdzając, że stanowią kwotę 5.723.493 zł oraz o zaległości bez odsetek, które
wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018r. stanowią kwotę 9.846.236 zł.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska wyjaśniła, że zaległości dotyczą m.in.:
 zajęcia pasa drogowego;
 gospodarki mieszkaniowej;
 gospodarki gruntami i nieruchomościami;
 administracji publicznej;
 mandatów;
 podatek od działalności gospodarczej;
 podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku;
 wypłacanych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych;
 opłaty dotyczącej zagospodarowania odpadami.
W okresie sprawozdawczym wystawiono 428 tytułów wykonawczych oraz 1.700 upomnień, z tytułu
zaległości w dochodach podatkowych 1.135 szt., 9 upomnień z tyt. podatku od środków transportowych
oraz 556 upomnień z tyt. gospodarowania odpadami oraz wystawiono 58 wezwań do zapłaty z tyt.
wieczystego użytkowania.
Kolejne zapytanie Przewodniczącego Komisji dotyczyło skutków obniżenia górnych stawek podatkowych.
Skarbnik Gminy poinformowała, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem
328.003 zł, w tym:
 w podatku od nieruchomości
- 275.352 zł;
 w podatku od środków transportowych
- 52.651 zł.
Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem - 261.294 zł.
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę na ponoszone wydatki w oświacie i wychowaniu.
Skarbnik Gminy poinformowała, że plan wydatków w oświacie i wychowaniu na dzień 30 czerwca 2018r.
wynosi 20.892.385 zł, wydatkowano 11.124.808 zł.
Następnie wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: radny Władysław Górka, Skarbnik Gminy Urszula
Smolińska, radny Stefan Kachel, Przewodniczący Komisji radny Antoni Rak.
Na tym Komisja zakończyła.
Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2018r.
Komisja nie wniosła uwag i zapytań.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Antoni Rak zarządził głosowanie.
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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 2018 roku oraz uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania (w obecności 4 radnych
- jednogłośnie 4 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie bez uwag.
Do pkt 3
Sprawy różne – wolne wnioski.
Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 14.52. zamknął
posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
H. Berezowska
Przewodniczący Komisji
Antoni Rak
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