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P r o t o k ó ł  Nr  4/2019 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 16 września 2019r. 

 

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 3/2019 z dnia 30 czerwca 2019r.  

2. Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za  

I półrocze 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  

2019 roku. 

3. Sprawy różne. 

 
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia. 
 

Do pkt  1 

 

Zatwierdzenie protokołu NR 3/2019 z dnia 30 czerwca 2019r.  
 

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 3/2019. 

    

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 2019r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 
2019 roku.   
 

 Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że przedłożone sprawozdanie o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 zaplanowano na rok 2019 w wysokości  51.461.819 zł wg  stanu na dzień 30 czerwca 2019r. 
Dochody zrealizowano w wysokości 27.464.215 zł, co stanowi 53,3% planu rocznego. Planowane wydatki 
na dzień 30 czerwca 2019r. stanowiły kwotę 52.886.508 zł, ogółem wydatki gminy  
w I półroczu 2019r. zrealizowano w wysokości 25.453.932 zł, tj. 48,1% planu rocznego. Dochody bieżące 
wykonano w wysokości 26.547.015 zł, co stanowi 55,4% planu rocznego, natomiast dochody majakowe 
zostały wykonane tylko w 25,6%, ponieważ wiele inwestycji jest w trakcie realizacji a ich płatność będzie 
dopiero w II półroczu, zaliczki przez Urząd Marszałkowski dopiero będzie przekazywał.  
Dotyczy to takich zadań jak : „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – Etap II 
oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski”, gdzie plan jest 3.020.124 zł to tylko 
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wykonano 683.296 zł. Urząd Marszałkowski winien nam zwrócić kwotę 1.738. 122 zł to gmina otrzymała 
tylko 323.912 zł, z tego względu, że dopiero wpłynęła pierwsza faktura od inwestora.  
Następnie poinformowała o dochodach bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa – gospodarka 
gruntami i nieruchomościami – sprzedaż majątku zaplanowano kwotę 400.000 zł,  wykonano 368.317 zł, 
można powiedzieć, że wykonanie jest bardzo duże. Kolejna inwestycja dotyczy działu Ochotnicze Straże 
Pożarne – „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w 
Gminie Lewin Brzeski” gdzie gmina otrzymała zwrot środków z tytułu wykonania dokumentacji w 
wysokości 26.915 zł, zadanie te będzie realizowane dopiero w przyszłym roku.  
Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami to jeszcze nie została rozpoczęta w I półroczu inwestycja 
„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”. 
Ogółem od Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała zwrot dotacji w wysokości 917.200 zł na plan 
3.573.261 zł, co stanowi 25,6% planu rocznego. 
Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że jeszcze gmina nie otrzymała środków z tytułu zadań jak 
utrzymanie lodowiska w wysokości 300.000 zł oraz 130.733 zł z tytułu remontu obiektu - (trybun) na 
stadionie „Olimpia” w Lewinie Brzeskim z Urzędu Marszałkowskiego.  
W przypadku realizacji wszystkich zadań  gmina z Urzędu Marszałkowskiego powinna  otrzymać środki  
w wysokości ok. 2.000.000 zł 
 
Radny Jacek Kieroński i Przewodniczący Komisji zapytali czy powyższe środki będą przeznaczone na spłatę 
kredytów i pożyczek.  
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na spłatę kredytów przeznaczone się środki w wysokości 430.733 zł, 
ponieważ na te zadania zaciągnięto pożyczki, udział gminy. Następie Skarbnik wyjaśniła, jak będzie się 
odbywała realizacja spłaty pożyczek w tym roku za zrealizowane zadania. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o płatność dla firmy, która wykonuje zadanie centrum przesiadkowego 
przy PKP w Lewinie Brzeskim, czy mają na bieżąco płacone. Następnie zapytał czy będą jakieś dodatkowe 
roboty przy realizacji tego zadania. 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w I półroczu2019r. jeszcze gmina nie otrzymała faktury od wykonawcy,  
Zarządu Mienia Komunalnego Spółka z o.o. Lewin Brzeski. Nie było żadnego aneksu na wykonywanie 
dodatkowych zadań.  
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Rak zapytał o koszt realizacji zadania – centrum 
przesiadkowego. 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że koszt realizacji zadania centrum przesiadkowego wraz z oświetleniem 
tj. plan wynosi 3.020.124 zł.  
 
Radna Paulina Kamińska zapytała o zadanie – „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy 
Lewin Brzeski” gdzie na plan 40.000 zł wykonano 30.000 zł. 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dotyczy to wydatków na dzień 30 czerwca br.  
 
Kolejno Przewodniczący Komisji zapytał o wydatki na realizację zaplanowanych zadań jak: ochrona 
różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski 
oraz na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice, o które to parki chodzi.  
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pierwsze zadanie dotyczy parku w Lewinie Brzeskim, a drugie zadanie to 
park  w Skorogoszczy.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał o realizację lokalnych podatków w gminie. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała,  o wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i innych 
wpływach z podatku. 
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Następnie Skarbnik zwróciła  uwagę na brakujące środki na oświatę ok. 250.000 zł, na opiekę społeczną 
ok. 200.000 zł oraz jeszcze ok. 60.000 zł na wynagrodzenia w Urzędzie. W przypadku pojawienia się  
środków  będzie musiała uzupełniać te braki. 
 
Paulina Kamińska zapytała, czy jest dużo osób niepłacących podatek. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że na bieżąco są osoby wzywane do zapłacenia podatku. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o zaległości w odpadach komunalnych, czy się zwiększają czy zmniejszają.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na dzień 30 czerwca 2019r. zaległości w dochodach gminy ogółem 
stanowią kwotę 5.947.829 zł, tj. 11,5% planowanych dochodów ogółem. Zaległości w opłatach 
dotyczących zagospodarowania odpadami wynoszą 291.704 zł i można powiedzieć , że raczej zaległości 
rosną. Zaległości te, ściągane są przez Urząd Skarbowy. Największe zaległości w dochodach gminy dotyczą 
wypłacanych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych bo aż 3.465.016 zł, 
również są wysokie zaległości w gospodarce mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale)  
w wysokości 913.557 zł. Poinformowała, że od m-ca marca Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie 
Brzeskim w imieniu gminy zgodnie z zawartą umową zbiera czynsze i nie są przekazywane do budżetu 
gminy. Będzie musiała o tym poinformować Burmistrza i Radę Miejską.  
Kolejno Skarbnik Gminy poinformowała o pozostałych zaległościach, które dotyczą: 
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze 
dzierżawne, przekształcenia wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media)  
– 341.794 zł, 
- podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatku dochodowym, podatku opłacanego w formie kart 
podatkowej – 825.428 zł. 
Na zakończenie Skarbnik poinformowała o podejmowanych działaniach w celu ściągnięcia zaległości  
w dochodach podatkowych.  
 
Radny Władysław Górka podkreślił, że są procedury ściągalności gdzie jeszcze gmina musi zabezpieczyć na 
to dodatkowe środki w budżecie. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 
sprawozdawczy , gdzie wynoszą tylko 355.533 zł. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła uwagę na dochody z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że powyższe środki muszą być wydatkowane zgodnie z osiągniętymi 
dochodami i tylko w tym zakresie czyli na profilaktykę przeciwdziałania alkohoilozmowi 
i przeciwdziała narkomani.  
 
Przewodniczący Komisji zapytał co się kryje pod punktem gospodarka odpadami. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy to wydatków w I półroczu, gdzie gmina poniosła w wysokości  
1.377. 479 zł z tytuły gospodarki odpadami. 
 
Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na dwa jednakowe zapisy dot. oczyszczania miasta i wsi i 
utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła dlaczego tak zostało wprowadzone i opisane.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że dla Miejsko – Gminnego Domu Kultury zmniejszono dotację  
z budżetu gminy w stosunku do ubiegłego roku. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniała, że M-GDK w Lewinie Brzeskim otrzymał dotację na I półrocze w wysokości 
526.000 zł. 
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Na tym Komisja zakończyła. 
 
Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej za I półrocze 2019r. 
 
Komisja nie wniosła uwag i zapytań. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Antoni Rak zarządził głosowanie. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim po przeanalizowaniu przedłożonej informacji 
Burmistrza Lewina Brzeskiego o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji 
kultury i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz uzyskaniu 
odpowiedzi na zadane pytania (w obecności 4 radnych -4 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie. 
Komisja zwraca uwagę na powstałe zaległości w gospodarce mieszkaniowej - opłaty z tytułu czynszu za 
lokale mieszkalne i użytkowe wraz z odsetkami, które wynoszą – 913.557,00 zł. 
 
Do pkt  3 

 

Sprawy różne. 

 
 Radny Jacek Kieroński zwrócił uwagę na miejsca, gdzie są postawione pojemniki na składanie odzieży 
używanej.  

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 15.30. zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska 

          Przewodniczący Komisji  
  
                     Antoni Rak 

 

http://bip.kietrz.pl/system/obj/2854_opinia_i_wniosek_Komisji_rewizyjnej.pdf#page=2
http://bip.kietrz.pl/system/obj/2854_opinia_i_wniosek_Komisji_rewizyjnej.pdf#page=2

