Protokół Nr 19/2016
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 14 grudnia 2016 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 – Sekretarz Gminy
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji

(zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian.
Ad. 2
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2017-2023
(zał. nr 2).
Skarbnik Gminy – stwierdziła, że do projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu
gminy na 2017 rok załączone zostały materiały informacyjne i objaśnienia, w których każdy dział
został opisany,
- zwróciła uwagę, że wykaz przedsięwzięć zmienił się w stosunku do bieżącego roku jedynie
poprzez dopisanie jednego zadania tj. rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, realizację
tego przedsięwzięcia zaplanowano na latach 2017-2020, na tym etapie nie mamy jeszcze żadnej
dokumentacji,
- być może przyszły rok będzie czasem, aby zaplanować nowe zadania, ponieważ część inwestycji
zostanie wykonana,
- wszystkie wpisane przedsięwzięcia wynikają z naszych przepisów, w tym też ze strategii gminy,
- duże prawdopodobieństwo jest, że w styczniu będziemy musieli dokonać zmiany wieloletniej
prognozy, a wiąże się to z zadaniem pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, tj.
świetlicy przy szkole nr 1 i biblioteki, realizację tego zadania zaplanowaliśmy na lata 2018-2019,
a z informacji sprzed kilku dni wynika, że dofinansowanie musi być zrealizowane w 2018 roku,
- wymogi są niezależne od nas, ale żeby dostać dofinansowanie musimy się dostosować,
- poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu przedmiotowej uchwały
jest pozytywna.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 3
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na
2017 rok
(zał. nr 3).
Przewodniczący Komisji – poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w sprawie projektu uchwały budżetowej i opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w projekcie uchwały budżetowej są pozytywne.

Skarbnik Gminy – poinformowała, że będzie konieczność dokonania zmiany dochodów gminy,
w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek i jednocześnie ustawy o systemie oświaty
w zakresie subwencjonowania 6-latków.
Zastępca Burmistrza – dodał, że od 2017 roku dzieci 6-letnie będą objęte subwencją budżetu
państwa,
- od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich nie będą wnosić opłat za pobyt dziecka za 6 i kolejną
godzinę opiekuńczo-wychowawczą.
Burmistrz – zabierając głos stwierdził, do tej pory bywało tak, że budżet gminy w ciągu roku
kilkakrotnie zmienialiśmy po to aby dodać jakieś zadanie, wierzymy że i w nadchodzącym roku tak
będzie ale ciągle jest znak zapytania co do reformy oświaty, czy nasza koncepcja zostanie
pozytywnie zaopiniowana przez Kuratora, a jest ona wiążąca,
- przedłożony projekt budżetu zapewnia podstawowe funkcjonowanie tego co samorząd terytorialny
powinien realizować, ponadto wpisaliśmy fundusz sołecki, zadania inwestycyjne między innymi:
- II etap budowy drogi w Szymonkowie – 1 129 385 zł,
- przebudowę placu Wolności w Wołczynie - 320 tys. zł, remont ten chcemy połączyć z przebudową
ul. Dworcowej, jest to zadanie powiatu z naszym dofinansowaniem w wysokości 218 565 zł,
- planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie z WFGR budowy dwóch dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w Wąsicach,
- dalszy etap uzbrojenia w sieć kanalizacyjną osiedla domów jednorodzinnych w Wołczynie –
300 000 zł,
- wpisana jest również kwota 150 tys. zł na budowę pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie, jest
to tzw. nasz wkład własny, czekamy na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia,
- zaplanowaliśmy remont drogi w Wierzbicy Dolnej – 60 tys. zł,
- remonty lokali komunalnych –70 tys. zł,
- dotację na remonty obiektów zabytkowych – 55 tys. zł,
- dotację w wysokości 40 tys. zł dla Centrum Integracji Społecznej,
- podkreślił również, że bardzo kosztowna ale i mocno zaawansowana jest inwestycja realizowana
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, kanalizacja kolejnych sołectw Krzywiczyn i Skałąg,
rozpoczęcie w 2017 roku,
- na razie na tyle nas stać liczymy, że w ciągu roku uda się jeszcze coś więcej zrealizować.
Radny Nowak – pytał, jakie są możliwości budowy wodociągu do przysiółka Kołoczek.
Burmistrz – stwierdził, że aktualnie nie jesteśmy w stanie wygospodarować około 500 tys. zł na
przyłącz, aby pomniejszyć te koszty, jak już wspominaliśmy planujemy rozmowy z gminą ościenną,
aby przyłącz wykonać od strony Zawiści.
Zastępca Burmistrza – będąc przy temacie kanalizacji poinformował, że Zakład Wodociągów
i Kanalizacji podpisał umowę o dofinansowanie, aktualnie jest na etapie przygotowywania
postępowania przetargowego,
- podkreślił, że trzeba mieć świadomość iż rodzi to pewne skutki dla mieszkańców, pomimo że
zadanie uda się zrealizować z dużym dofinansowaniem to i tak Spółka będzie musiała zaciągnąć
kredyt, który będzie trzeba spłacić, poza tym wybudowanie tego majątku powiększy zasoby Spółki
i będzie naliczana amortyzacja, która będzie też kosztem i to wszystko będzie się składało na to, że
koszty utylizacji ścieków będą coraz wyższe.
Burmistrz – zwrócił uwagę, że gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów
komunalnych i patrząc na koszty ponoszone przez PGKiM jest duże prawdopodobieństwo, że
stawki za odbiór śmieci wzrosną.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że są bardzo zaostrzone wymogi co do jakości wody i są
rygorystycznie egzekwowane przez Sanepid, są częste badania jakości wody, w związku tym, aby
spełniać te wszystkie wymagane normy Zakład Wodociągów ponosi wysokie nakłady,.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok zaopiniowany został
pozytywie jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji, 1 radna opuściła salę posiedzenia.

Ad. 4
Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do opracowania propozycji planu
pracy Komisji na 2017 rok
W wyniku rozważań zaproponowali, aby w trakcie roku Komisja zajęła się:
- w styczniu – rozpatrzenie spraw wg potrzeb
- w lutym - rozpatrzenie spraw wg potrzeb
- w marcu - kontrola dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego w 2016 roku
- w kwietniu - kontrola dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku,
- w maju - kontrola wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych w 2016 rok
oraz rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Wołczyn na 2016 r. i sprawozdania
finansowego oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2016 rok.
- w czerwcu – rozpatrzenie wg potrzeb
- w lipcu – przerwa wakacyjna
- w sierpniu - rozpatrzenie wg potrzeb
- we wrześniu - rozpatrzenie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2017 r,
- w październiku - kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych,
- w listopadzie - rozpatrzenie wg potrzeb,
- w grudniu - rozpatrzenie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2018 r., opracowanie sprawozdania
z działalności Komisji w 2017 r., opracowanie planu pracy na 2018 r.
W/w propozycje tematyczne do planu pracy Komisji przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 4
członków Komisji i przedstawione zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej w celu ich
zatwierdzenia
(zał. nr 4).
Ad. 5
Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia do grudnia
2016 roku
(zał. nr 5).
Ad. 6
W punkcie wnioski i zapytania nikt nie zabrał głosu.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Kwaśnicki
Protokołowała
Julita Matelska

