
Protokół Nr 27/2013
posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dniu 19 września 2013 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz :

- Jan Leszek Wiącek - Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński - Z-ca Burmistrza 
- Katarzyna Krawiec - Skarbnik Gminy 
- Beata Siwak – Skarbnik Gminy

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji              ( zał. nr 1).
Członkowie Komisji prządek obrad przyjęli bez zmian.

Ad. 2 

Pani Barbara Błaszczykiewcz – stwierdziła, że informację o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2013 roku radni otrzymali na piśmie                                                               (zał. nr 2 ),

− w informacji szczegółowo opisano realizację dochodów i wydatków,
− dane  dotyczące  zadłużenia  gminy,  kwoty  udzielonych  ulg  podatkowych  i  realizacja 

inwestycji                                                                                                                
Następnie pytała, co kryje się pod hasłem grzywny i kary pieniężne?

− czy zostaną środki finansowe zaplanowane na wydatki związane z dowozem uczniów?

Pani  Skarbnik  – odnosząc się  do zapytań stwierdziła,  że  grzywny i  kary to  wynik nałożonych 
mandatów przez Straż Miejską, 

− na koniec września zostaną przeliczone wydatki na dowóz uczniów, jeśli zostaną środki to 
przesunięte będą na remont autobusu szkolnego.

Pan Mały – zwrócił uwagę na niski % dochodów majątkowych, 
− pytał, czy istnieje ryzyko nie wykonania planu?

Pani Skarbnik – podkreśliła, że:
− ogólnie wpływy dochodów są proporcjonalne jak co roku,
− nie  ma  proporcjonalnego  wpływu  z  tytułu  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych, 

dochód z tego tytułu będzie mniejszy,
− jednak najważniejsze jest żeby zamknął się dział, z obserwacji nie widzi zagrożenia, 
− wpływ dotacji na realizację zadań realizowanych przy współfinansowaniu środków unijnych 

planowany jest na II półrocze,
− poinformowała również o przygotowanym projekcie w sprawie zmiany ustawy o finansach 

publicznych w zakresie tzw. programu naprawczego.

Burmistrz – podkreślił, że sytuacja może być nieciekawa, wiele samorządów może mieć problemy 
ze wskaźnikami zadłużenia,

− nasza gmina na razie jest  bezpieczna,  aktualnie  zadłużenie wynosi 11,3 % planowanych 
dochodów,

− w 2015 r. kończymy spłacać kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum.

Pani Skarbnik – zwróciła uwagę, że zadania inwestycyjne które realizujemy mieszczą się na liście 
przedsięwzięć  priorytetowych  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  dzięki  temu 



zaciągane kredyty otrzymujemy na korzystnych warunkach, 
− planujemy zaciągnąć pożyczkę na termomodernizację szkół podstawowych, która również 

wpisana została na listę przedsięwzięć priorytetowych.

Burmistrz  –  podkreślił  że  Fundusz  dla  pożyczek  inwestycyjnych  stosuje  preferencyjne 
oprocentowanie , tj. 2,5% w stosunku rocznym.

Pani  Schatt  –  pytała,  czy z  wszystkich działów wpływają dochody,  jak kształtują  się  wpływy  
z tytułu podatków.

Pani Skarbnik – stwierdziła, że nie będzie wykonania dochodów z tytułu gospodarki śmieciowej,
− wpływy  z  tytułu  podatku  rolnego,  nieruchomości  są  zgodne  z  planem,  zdarzają  się 

pojedyncze umorzenia, dotyczą osób starszych które nie użytkują nieruchomości,
− jak już wspomniała zaniżany jest wpływ z tytułu podatku dochodowego,
− trochę  mało  wpływu  jest  ze  sprzedaży  mienia  komunalnego,  a  jest  on  ważny  przy  tej 

strukturze finansów,
− innych zagrożeń nie zauważa.

Burmistrz – podkreślił, że mniejsze dochody z tytułu sprzedaży mienia to dlatego, bo zostały już 
tylko lokale mało atrakcyjne, 

− niepokojąca jest sytuacja gdzie prawo działa niekorzystnie dla gminy, np. : w Spółdzielni 
Mieszkaniowej  mieszka  ktoś  kto  ma  zaległości  czynszowe,  Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
występuje  o  eksmisję,  po  otrzymaniu  wyroku  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  lokal 
mieszkalny,  jeżeli  gmina  nie  ma  mieszkania,  Spółdzielnia  wystawia  do  Urzędu  notę  za 
czynsz,

− w dalszej wypowiedzi wspomniał o podejmowanych działaniach w celu wpisania naszych 
terenów inwestycyjnych w opolsko – wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną, aby wejść 
do strefy samorząd województwa opolskiego musi wnieść aportem tereny inwestycyjne.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że strefa ekonomiczna to  obszar na którym do 2020 r. może być 
prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach, stosowane są ulgi podatkowe.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                         Barbara Błaszczykiewicz

Protokołowała 

Julita Matelska


