
Protokół Nr 24/2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Wołczynie

odbytego 13 grudnia 2017 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

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji      (zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian.

Ad. 2

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3

Realizując porządek posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji prosił o zgłaszanie kandydatów
na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił kandydata, zatem Przewodniczący zgłosił radną Beatę Górską-
Markowicz. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością p. Beata Markowicz wyraziła pisemną
zgodę na kandydowanie                                                                                                        (zał. nr 2).

W wyniku głosowania kandydatura radnej Beaty Górskiej-Markowicz przyjęta została jednogłośnie
w obecności 4 członków Komisji.

Ad.4

Następnie  członkowie  przeszli  do  analizy  wydatków  związanych  funkcjonowaniem  stołówek
szkolnych.

Radna Schatt – pytała, ile jest zatrudnionych osób w poszczególnych placówkach?

Burmistrz  -  stwierdził,  że  w  Komorznie:  2  kucharki  i  1  intendentka;  w  Wierzbicy  Górnej:  1
kucharka, ½ etatu pomocy kuchennej i 1 intendentka; w Zespole Szkół w Wołczynie: 2 kucharki, 2
pomoce kuchenne, 1 intendentka.

Analizę wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych za okres od stycznia do
listopada 2017 r. dokonano na podstawie zestawień sporządzonych przez:
- Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej (zał. nr 3),
- Szkołę Podstawową w Komorznie (zał. nr 4),
- Zespół Szkół w Wołczynie (zał. nr 5).

W zestawieniach ujęte zostały wydatki związane z:
-  wynagrodzeniem pracowników stołówki
oraz wydatki bieżące w tym:
- zakup artykułów żywnościowych



- zakup materiałów i wyposażenia
- energii i wody
- usług remontowych
- usług zdrowotnych (badania wykonane przez sanepid).

Zestawienia obejmowały również:
- zwrot kosztów z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w tym koszty zakupu żywności i wytworzenia posiłku,
- ilość korzystających z posiłków oraz wysokość opłat za posiłki.

W celu porównania przedstawionych danych liczbowych wyliczono:
- koszt ogólny wyżywienia jednej osoby w poszczególnych jednostkach 
- koszty osobowe wyżywienia jednej osoby
- pozostałe wydatki przypadające na 1 osobę oraz koszt żywności (wsad do kotła)
Co obrazuje poniższe zestawienie.

Jednostka
oświatowa

Ilość
korzystających

z posiłków

Koszt osobowy
wyżywienia

 1 os.

Koszt ogólny
wyżywienia 

1 os.

Pozostałe wydatki wyżywienia
1os.

                      W tym
                             artykuły    
                            żywnościowe

S.P. Komorzno 121 771,27 1212,60 441,33 287,18

S.P.  Wierzbica
G

122 778, 68 1221,76 443,08 285,16

Zespół  Szkół
w Wołczynie 

401 577,17 920,18 343,01 239,40

 

W wyniku analizy przedstawionych danych liczbowych, członkowie Komisji stwierdzili, że
stołówki  działające  przy  Szkole  w  Komorznie  i  Wierzbicy  Górnej  generują  zbliżone  koszty
wyprodukowania posiłków na jedną osobę, ze względu na ilość osób korzystających z posiłków.
Koszty żywienia jednej osoby w Zespole Szkół w Wołczynie są znacząco niższe z racji żywienia
dużo większej ilości osób.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na ogólnie niskie koszty funkcjonowania stołówek co
przedkłada się na przystępna cenę posiłku.

Ad. 5

Skarbnik  Gminy  –  omówiła  przedłożone  projekty  uchwał  w  sprawie  wieloletniej  prognozy
finansowej na lata 2018-2023 i projekt budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok                 (zał. nr 6-7),
- podkreśliła, że w 2018 r. planujemy zaciągnąć kredyt w wysokości 1 900 000 zł,
- budżet zaplanowany został tak, aby się nie zadłużyć, a móc zrealizować wpisane w wieloletnią
prognozę zadania,
-  spłata zaciągniętych i  zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planowana jest  w
latach  2018-2023 i  w tym okresie  spełniony będzie  warunek określony w ustawie  o finansach
publicznych dotyczący spłat kredytów i pożyczek,
- stwierdziła, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących,
- nasze dochody zmienią się, ponieważ na początku roku będziemy mieli informację o wysokości
subwencji,



-  natomiast  dochody  z  tytułu  podatków  oszacowane  zostały  na  podstawie  stawek  przyjętych
uchwałami  Rady  Miejskiej,  a  wpływy  z  pozostałych  podatków  i  opłat  stanowiących  dochody
budżetu gminy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.
W dalszej swojej wypowiedzi podkreśliła,  że na etapie projektowania budżetu nie wiedzieliśmy
o 5% podwyżce dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., 
-  ponadto,  aby  móc  starać  się  o  dofinansowanie  na  utworzenie  i  funkcjonowanie  żłobka  w
Wołczynie w budżecie na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 30 tys. zł.

Radny Kwaśnicki – pytał, czy w pozycję „remont elewacji komunalnych” wpisują się też wspólnoty
mieszkaniowe, 
- gdzie planowana jest budowa placu zabaw?

Burmistrz – stwierdził, że remonty dotyczą tylko kamienic komunalnych, mamy ich 6, 
- budowa placu zabaw planowana jest koło byłego kina,
-  następnie  wymienił  inwestycję,  które  planujemy  zrealizować  w  ramach  pozyskanego
dofinansowania, tj.:
- termomodernizację budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie,
- termomodernizację budynku obiektu użyteczności publicznej przy ul. Sienkiewicza
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w szkole w Komorznie,
-  kolejna  ogromna  inwestycja  realizowana  przez  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji  to  budowa
kanalizacji sanitarnej w Skałągach,
- budowę drogi ul. Kwiatów Polskich,
- zabezpieczamy dotację dla Powiatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji
deszczowej w Gierałcicach,
- adaptację pomieszczeń przedszkola na żłobek,
- budowę tężni,
- budowę ścieżki pieszo – rolkowej wraz z kładką łączącą ul. Kołłątaja i Park Przyjaźni,
-  uważa,  że  zadań  w  budżecie  mamy  zaplanowanych  sporo,  nie  mamy  jeszcze  na  wszystkie
dofinansowania.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że jeżeli powstanie żłobek, wymusi na nas przeniesienie jednego
oddziału przedszkolnego do szkoły,
- kolejny etap zmian oświatowych to restrukturyzacja szkół w Wołczynie.

Radny Nowak – pytał, co z monitoringiem miasta?

Burmistrz  –  stwierdził,  że  wpłynęła  oferta  na  zakup  rejestratora,  który  będzie  uruchomiony
w oparciu o istniejące kamery.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2018-2023  –
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.

Projekt uchwały w  sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 r. zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.

Ad. 6

Realizując  porządek  posiedzenia  członkowie  Komisji  przystąpili  do  opracowania  sprawozdania
z działalności Komisji za okres od stycznia do grudnia 2017 roku                                       (zał. nr 8).
 



Ad. 7 

Następnie przystąpili do opracowania propozycji planu pracy Komisji na 2018 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 – analiza wydatków sołectw w 2017 r. 
- w kwietniu - analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. 
- w maju - rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Wołczyn na 2017 r. i sprawozdania
finansowego oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2017 rok.
- w czerwcu – rozpatrzenie wg potrzeb
- w lipcu – przerwa wakacyjna
- w sierpniu - rozpatrzenie wg potrzeb
- we wrześniu - rozpatrzenie wg potrzeb
- w październiku -  rozpatrzenie wg potrzeb
- w listopadzie - rozpatrzenie wg potrzeb,
-  w grudniu  -  rozpatrzenie  projektu  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2019  r.  i  projektu  wieloletniej
prognozy finansowej.

W/w propozycje tematyczne do planu pracy Komisji przyjęte zostały jednogłośnie w obecności 3
członków  Komisji  i  przedstawione  zostaną  na  najbliższej  sesji  Rady  Miejskiej  w  celu  ich
zatwierdzenia                                                                                                                       (zał. nr  9).

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Mieczysław Kwaśnicki

Protokołowała 
Julita Matelska


