Protokół Nr 10/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 17 grudnia 2015 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:
- Burmistrz Jan Leszek Wiącek
- Zastępca Burmistrza Bogusław Adaszyński
- Skarbnik Gminy Katarzyna Krawiec
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 5 radnych.
Ad. 2
Radna Mazurczak – poinformowała, że w końcu Zarząd Dróg Powiatowych wyciął drzewa i krzaki
i posprzątał na odcinku drogi Wierzchy – Szum, co zdecydowanie poprawiło widoczność
i bezpieczeństwo na drodze.
Radny Nowak – zwrócił uwagę, że w Wierzbicy Górnej przystanek autobusowy oklejony jest
różnymi ogłoszeniami.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej wraz z prognozą kwoty długu i wykazem przedsięwzięć na lata 2016-2021 przedłożone
zostały radnym w ustawowym terminie
(zał. nr 2).
Pani Skarbnik – stwierdziła, że dochody i wydatki na 2016 rok zgodne są z wielkościami
wynikającymi z projektu budżetu na 2016 r. , natomiast w latach 2017 -2021 prognozowano
w oparciu o wskaźniki opracowane przez Ministerstwo Finansów – w wytycznych dotyczących
założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych samorządów
terytorialnych,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do niniejszego projektu uchwały jest pozytywna.
Dyskusji nie było.
Członkowie Komisji projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 radnych.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji – stwierdził, że projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 r.
również przedłożony został radnym w ustawowym terminie
(zał. nr 3).
Burmistrz – podkreślił, że projekt został przedłożony wraz z uzasadnieniem i materiałem
informacyjnym, w którym opisane zostały dochody, wydatki, przychody i rozchody,
- projekt podobnie jak wieloletnia prognoza uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu określonego

w projekcie budżetowej, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
- budżet zabezpiecza podstawowe funkcjonowanie i to co możliwe do realizacji,
- wniosków jest o wiele więcej ale budżet musi być zbilansowany,
- rokrocznie udaje nam się zrobić o wiele więcej, wierzy że i w tym roku tak będzie,
- nie wiemy jak nam się wszystko ułoży, bo na razie są zapowiedzi rządu, z których wynika
konieczność zwiększenia obsługi, nie wiemy ile dostaniemy związku z tym pieniędzy z budżetu
państwa, wszystkie samorządy się niepokoją,
- zdecydowaliśmy nie podnosić żadnego z podatków.
Zastępca Burmistrza – podkreślił, że zapowiadane zmiany stwarzają niebezpieczeństwo
dotyczącego tego, że do klasy pierwszej pójdą dzieci 7-letnie i wtedy możemy mieć problem z
przyjmowaniem dzieci do przedszkola, chyba że dzieci 6-letnie zostałyby w szkole to sytuacja jest
do opanowania ale jeśli dzieci będą miały wrócić do przedszkola to będzie problem.
Skarbnik Gminy - podkreśliła, że budżet państwa będzie uchwalany przez nowy Sejm w związku
z tym będą inne zadania, inne dochody i to co było w tym projekcie na pewno zostanie
skorygowane,
- to o czym mówił Zastępca Burmistrza, o 6-latkach, ma ogromne znaczenie, ponieważ w tej chwili
funkcjonowały one w pierwszej klasie i zostały zgłoszone w sprawozdaniu SIO, na te dzieci
w projekcie dostaliśmy subwencję, jeżeli oni wrócą do 6-latków to nam zabiorą subwencję,
przedszkola nie są dotowane, to zadanie własne gminy,
- następnie zwróciła uwagę na brak dofinansowania zadań zleconych, co roku dokładamy około 100
tys. zł, środki, które otrzymujemy nie pokrywają pełnego etatu,
- jeżeli będziemy dokładać będzie to widoczne w wydatkach na Urząd Miejski w wynagrodzeniach
dla pracowników, to na pewno będzie zwracać uwagę niektórych osób ale jest to sytuacja
niezależna od nas,
- wprowadziliśmy do projektu dotacje na remont świetlic wiejskich w ramach zwrotu z budżetu
państwa części wydatków gminy na fundusz sołecki,
- mamy wprowadzone zadanie pn. budowa drogi w Szymonkowie II etap, już dzisiaj wiemy że to
zadnie nie zostanie dofinansowane, wartość zadania jest na kwotę 1 009 tys. zł, z budżetu gminy nie
jesteśmy w stanie tego zrealizować,
- na pewno będą zmiany w budżecie możliwe, że już w styczniu,
- w grudniu spłacamy ostatnią ratę kredytu zaciągniętego na gimnazjum,
- kwota wolna jeżeli zostanie wprowadzona to w 2017 r., to 20% zmniejszenia dochodów gmin, dla
nas około 1 mln zł, a 1 mln to tyle ile my dajemy z budżetu gminy na inwestycje i jeżeli ta kwota
będzie wprowadzona bez jakieś rekompensaty lub mechanizmu wyrównującego dochody gmin, to
będzie nam bardzo trudno zrealizować jakieś zadanie inwestycyjne.
Burmistrz – podkreślił, że dla nas będzie bardzo ważne czy polityka Rządu będzie szła w kierunku
pomocy ludziom ale też czy jest jakiś pomysł aby rekompensować gminom tą kwotę wolną, bo
jeżeli nie to będzie problem,
- faktem jest, że wydatki bieżące mamy bardzo duże ale to jest wszystko to co funkcjonuje,
utrzymanie każdej placówki, każdej jednostki organizacyjnej, remonty to wydatki bieżące,
- bardzo istotna sprawa wspomniana przez Panią Skarbnik to zadania państwa – zadania zlecone
gminą jak prowadzenie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej,
spraw obronnych,
- przeznaczone przez budżet państwa środki finansowane na funkcjonowanie zostały tak obniżone,
że powinno się ograniczać funkcjonalność tych wydziałów,
- jednak patrząc na ilość załatwianych spraw przez mieszkańców nie mamy możliwości aby
ograniczyć ich działalności,
- chcąc utrzymać funkcjonowanie w pełnym zakresie musimy dołożyć z budżetu gminy.

Radna Schatt – pytała, jak naliczana jest dotacja na zadania zlecone, jak radzą sobie inne gminy?
Skarbnik Gminy – poinformowała, że według ustalonych algorytmów, jednak sposób naliczania się
nie sprawdza.
Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie
w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 5
Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok

(zał. nr 4).

Członkowie Komisji zaproponowali przeprowadzenie kontroli w zakresie:
- windykacji zaległości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych –
w marcu;
- wydatków związanych z modernizacją i remontami świetlic wiejskich w 2015 roku – w kwietniu;
- wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku – w maju;
- wydatków związanych z wyjazdami służbowymi w Szkole Podstawowej w Komorznie i GLZS
w Wołczynie – w październiku.
Ad. 6
Realizując porządek posiedzenia członkowie przystąpili do opracowania sprawozdania
z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.

(zał. nr5).

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Kwaśnicki
Protokołowała
Julita Matelska

