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P r o t o k ó ł  Nr  7/2020 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
z dnia 22 września 2020r. 

 

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 protokołu. Nieobecny radny Jacek Kieroński. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Skarbnik Gminy Urszula Smolińska.  
                                      

Tematem posiedzenia będzie : 
 

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

I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  

2020 roku. 

2. Sprawy różne. 

 
Komisja nie wniosła uwag do porządku posiedzenia. 
 

Do pkt 1 
 

 Wyrażenie opinii z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 
2020 roku.   
 

 Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że przedłożone sprawozdanie o przebiegu 
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 w wysokości  61.668.520zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. Dochody 
w I półroczu 2020r. zrealizowano w wysokości 30.672.283 zł, co stanowi 49,7% planu rocznego. Dochody 
własne wynoszą ogółem 13.021.168 zł, co stanowi 52,4% planu rocznego – 24.817.009 zł. Natomiast 
subwencje ogółem wynoszą 7.468.760 zł a dotacje celowe ogółem 10.182.355 zł. 

Następnie Skarbnik Gminy zwróciła uwagę na dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, wykonano w wysokości 4.233,783 zł – 44,6% planu rocznego,  w przypadku udziału   
w tym podatku ok. 1000.000 zł już brakuje środków w budżecie po stronie dochodów i raczej ich nie 
otrzymamy, związane jest z epidemią Covid – 19.  
Jeśli chodzi o planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2020r. stanowiły kwotę 63.474.120 zł, ogółem 
wydatki gminy w I półroczu 2020r. zrealizowano w wysokości 29.058.299 zł, tj. 45,8% planu rocznego,  
z tego: 

 wydatki bieżące 27.884.092zł tj. 49,4% planu rocznego 

 wydatki majątkowe   1.201.207zł tj. 17,0% planu rocznego. 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany wprowadzano uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami 
Burmistrza. Wprowadzone zmiany wpłynęły na plan dochodów budżetu, są skutkiem ujęcia w planie 
środków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększenia 
dochodów wprowadzanych na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego oraz zmniejszenia dochodów 
majątkowych w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych na rok 2021.  
Następnie Skarbnik Gminy omówiła wykaz zadań inwestycyjnych plan i wykonanie. Plan na 30.06.2020r.  
wynosi 7.081.698 zł zrealizowano tylko 1.201.207 zł. Zwróciła uwagę na niskie wykonanie po stronie 
wydatków z uwagi, że zaplanowane inwestycje będą realizowane dopiero w II półroczu. Są rozpoczęte ale 
płatność za ich realizację nastąpi dopiero w II półroczu 2020r. Podała za przykład realizację zadania 
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„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski, gdzie jeszcze nie było 
wydatkowanych żadnych środków z budżetu. 
 
Radna Paulina Kamińska zapytała czy wszystkie zadania inwestycyjne ujęte w wykazie zadań na 2020 rok 
będą zrealizowane, szczególnie zadania na które mamy możliwość otrzymania dotacji celowej 
 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego ( zaliczki) w wysokości 3.145.108 zł. 
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotyczy to zadań : 
- przebudowa drogi gminnej w Rynku w Lewinie Brzeskim, 
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski, 
- dotacja dla OSP w Skorogoszczy, 
- dotacja na wymianę źródła ciepła.  
   
Radny Władysław Górka zapytał o rozliczenie budowy kanalizacji sanitarnej w Skorogoszczy. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że powyższe zadanie realizowane było przez Spółkę „Hydro – Lew”  
w Lewinie Brzeskim, spółka zaciągnęła kredyt na wykonanie zadania.  
 
Przewodniczący Komisji Antoni Rak zapytał o wydatki w gospodarce odpadami komunalnymi.  
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wydatki dot. gospodarki odpadami wynoszą 1.546.314 zł, natomiast  
zaległości w opłatach z tytułu zagospodarowania odpadami i korzystania ze środowiska wynoszą 317.213 
zł. Zwróciła uwagę na liczbę osób ujętych w deklaracji a zameldowanych. Egzekucję wobec osób nie 
płacących za odbiór odpadów prowadzi Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów 
wykonawczych. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał o realizację lokalnych podatków w gminie, jakie jest zadłużenie. 
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na dzień 30 czerwca 2020r. zaległości w dochodach gminy ogółem 
stanowią kwotę 6.033.684 zł, tj. 9,8% planowanych dochodów ogółem. Największe zaległości  dotyczącą 
m.in. : 
-   wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych bo aż 3.570.371 zł,  
-  gospodarki mieszkaniowej (opłaty z tytułu czynszu za lokale) w wysokości 915.033 zł; 
- podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatku dochodowym, w podatku opłacanego w formie karty  
   podatkowej – 786.748 zł, 
- gospodarki gruntami i nieruchomościami (wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż mienia, czynsze  
   dzierżawne, przekształcenia wieczystego użytkowania wraz z odsetkami oraz wpłat za media)  
   – 317.213 zł, 
Na zakończenie Skarbnik Gminy poinformowała o podejmowanych działaniach w celu ściągnięcia 
zaległości  
w dochodach gminy poprzez wystawianie tytułów wykonawczych, upomnień.  
 
Radny Władysław Górka podkreślił, że są procedury ściągalności, gdzie gmina musi zabezpieczyć  
dodatkowe środki w budżecie na podjęcie działań . 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 
sprawozdawczy , gdzie wynoszą  372.788 zł. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres 
sprawozdawczy dotyczą : 
- podatku od nieruchomości   - 262.038 zł, 
- podatku od środków transportowych -   65.750 zł. 
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 372.701 zł.  
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Przewodniczący Komisji zapytał o zobowiązania gminy. 
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił ogółem 
6.924.971 zł , dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała. 
Zobowiązania niewymagalne stanowią ogółem kwotę 381.774 zł w tym: 
- Urząd Miejski    -  34.666 zł, 
- placówki oświatowo – wychowawcze - 322.206 zł.  
 
Na tym Komisja zakończyła. 
 
Następnie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej za I półrocze 2020r. 
 
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 2020 roku oraz uzyskaniu 
odpowiedzi na zadane pytania (w obecności 3 radnych - 3 głs. „za”) zaopiniowała pozytywnie. 
 
Do pkt  3 

 

Sprawy różne. 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Antoni Rak o godz. 15.10 zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokółowała: 
H. Berezowska 

          Przewodniczący Komisji  
  
                     Antoni Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 


