PROTOKÓŁ Nr 26/17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 15 maja 2017 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności.
Ponadto w posiedzeniu brali udział:
1. Paweł Królak

- Wójt Gminy

2. Sylwester Krawczyk

- Sekretarz Gminy

3. Gabriela Milczarska

- Skarbnik Gminy

Punkt 1.
Zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 8:30, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi bądź wnioski do
niniejszego porządku.
Do przedstawionego porządku nie zgłoszono zmian. Porządek posiedzenia został
przyjęty przez Komisje jednogłośnie tj.
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 3 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 4 głosy „za”
i przedstawiał się następująco:

1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie na 2017 rok.
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4.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

5.

Sprawy różne.

6.

Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.
Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Poinformowała, iż
w uchwale proponuje się załącznikiem Nr 1 zwiększyć dochody o kwotę 241.482,00 zł,
a zmniejszyć o kwotę 1.501,00 zł i zmiany dotyczą:
- w dziale 700 – zwiększenie dochodów o 5.479 zł – z tytułu sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego działki w Ossowicach;
- w dziale 750 – zwiększenie dochodów o kwotę 33.289 zł w związku z otrzymaniem
darowizny od firmy Herco (12.195 zł) oraz w związku z podpisaniem umowy z PUP na prace
publiczne : 2 osoby na 5 miesięcy;
- w dziale 756 – zwiększenie planowanych wpływów z podatku odo osób prawnych od
nieruchomości do kwoty przypisów- 127.876 zł i zmniejszenie w podatku rolnym i leśnym od
osób prawnych o kwotę 1.501 zł;
- w dziale 758 – zwiększenie dochodów o kwotę 19.738 zł z tytułu zwrotów z ZUS
z nadpłaconych w latach ubiegłych składek;
- w dziale 900 – zwiększenie o 55.100 zł na azbest – środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Załącznikiem Nr 2 zwiększone zostają wydatki o kwotę 279.095,56 zł i dotyczą:
- zwiększenia wydatków na dotację dla Powiatu na remont drogi powiatowej – 80.000 zł;
- zwiększenie na drogę w Łaszczynie o kwotę 20.000 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 w związku z zatrudnieniem pracowników na prace
publiczne oraz zabezpieczenie na odprawę emerytalną, która nie była planowana przy projekcie
budżetu - 37.094 zł;
- na szkolenia dla pracowników – 4 tys. zł
- na promocję, w tym na zorganizowanie 100-lecia OPS w Cielądzu – 52.195 zł;
- w dziale 801 – na wynagrodzenia i pochodne tj. na odprawę emerytalną dla pracownika, gdyż
dopiero teraz się zadeklarował –– 21.000 zł;
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków – zwiększenie o kwotę 9.706,56 zł oraz na usuwanie
azbestu – 55.100 zł.
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Załącznikiem nr 3 wprowadzone zostaje zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej
- 80 tys. zł oraz w zwiększone zostają środki na drogę w Łaszczynie o kwotę 20 tys. zł tj. na
kwotę 334.366 zł.
Załącznikiem Nr 4 wprowadzane są do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie
39.114,56 zł.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała dlaczego są zwiększane
środki na drogę w Łaszczynie.
Skarbnik Gminy oznajmiła, iż wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 300 tys. zł.
Nie wiadomo jednak, czy po przetargu nie będzie więcej i jakie środki otrzymamy z Urzędu
Marszałkowskiego.
Wójt dodał, że Pani Dyrektor Killman trochę postraszyła nas wynikami przetargu na
drogę powiatową.
Na posiedzenie komisji przybył Starosta Rawski – Pan Józef Matysiak.
Do tematu zmian budżecie więcej zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka powitała gościa a następnie
zaproponowała, by przystąpić do głosowania nad zaopiniowaniem przedstawionych zmian
w budżecie.
Na posiedzenie przybył radny Grzegorz Rogulski.
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie: tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 4 głosy „za”

Punkt 5.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez
poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Rawskiego.
Wójt przedstawiając temat stwierdził, iż na ostatnich posiedzeniach komisji była
rozmowa na temat pisma Powiatu w sprawie kwoty 115 tys. zł. Oznajmił, iż proponowana jest
kwota 80 tys. zł, gdyż na tyle Gminę obecnie stać, a jak wyliczył radny jest to 7 % wartości
zadania. Podziękował za starania Powiatowi, że udało się tę drogę przeforsować. Wyraził tez
nadzieję, że Pan Starosta jest zadowolony z proponowanej kwoty dofinansowania.
Z uwagi na fakt, iż za chwilę odbędzie się sesja Rady Gminy zaproponowane zostało, by
Pan Starosta wówczas zabrał głos.
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Wobec tego komisje przystąpiły do głosowania nad projektem uchwały i pozytywnie go
zaopiniowały tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 3 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Punkt 6.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zgłosiła uwagę o stan drogi
powiatowej w kierunku Chociwia.
Punkt 16.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 8.50 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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