Protokół Nr 8/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05 stycznia 2012 roku.

Obecni wg załączonej listy obecności.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1.
2.
3.
4.

Paweł Królak
Janina Ciesielska
Wiesława Libera
Bogumił Grabowski

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Dewille, powitał
wszystkich i przedstawił
porządek posiedzenia:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2012 rok.
2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
3. Sprawy różne.
Punkt 1.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille przedstawił proponowany plan pracy Komisji na
2012 rok:
1.

Luty

2.

Marzec

Omówienie gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za rok 2011.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok.

3.

Kwiecień

4.

Maj

Maj/czerwiec

Omówienie projektów organizacji szkół na rok szkolny 2012/2013.
Sprawdzenie stanu dróg na terenie gminy i mienia komunalnego (objazd
dróg).
Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie absolutorium Wójtowi Gminy.

5.

Lipiec

Realizacja inwestycji w 2012 roku.

6.

Sierpień

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

7.

Wrzesień

Omówienie wpływu zobowiązań pieniężnych i należności za wodę i
ścieki za I półrocze 2012 r.

8.

Listopad

Projekt budżetu gminy na 2013 rok.
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9.

Grudzień

Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w zeszłym roku projekty organizacyjne
szkół omawiane były w maju, jednakże maj jest terminem zaakceptowania gotowych projektów
przez Wójta. Dlatego proponuje się projekty omówić już w kwietniu aby w przypadku zmian
czy ustaleń był jeszcze czas na ewentualne poprawki i ponowne przedstawienie projektów przez
Dyrektorów do akceptacji przez Wójta.
Skarbnik Gminy Wiesław Libera poinformowała, że w związku ze zmianą ustawy o
finansach publicznych absolutorium Wójtowi udzielane jest do końca czerwca następnego roku
a nie do końca kwietnia, jak to miało miejsce dotychczas, dlatego temat ten proponuje się na
czerwiec.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille poinformował, że zarówno Komisja jak i Rada
Gminy działa wg przepisów i wiele spraw określonych jest w ustawach. Przedstawiony plan
pracy jest ramowy i określa główne działania Komisji, w trakcie roku wyniknie na pewno wiele
spraw, nad którymi Komisja będzie jeszcze pracować.
Do proponowanego planu pracy uwag nie zgłoszono i plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
Plan pracy komisji stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 2.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera przedstawiła projekt budżetu na 2012 rok. Poinformowała, że
w dochodach w górnictwie i kopalnictwie dołożono ok. 20 tys. zł, w transporcie 72 tys. zł
(miały być pieniądze na drogę w Łaszczynie bo zabrakło, ale środki mają być na koniec
stycznia). Zwiększono również w środkach transportowych. W wydatkach generalnie zmieniły
się składki ZUS-u, do składki ZUS-u do wszystkich wynagrodzeń trzeba było dodać 2%, więc
zostało to przeliczone i dodane na wynagrodzeniach (ok. 70 tys. zł).

W dyskusji głos zabrali:
− Radny Jerzy Pieczątka – czy odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
wszystko jest już gotowe.
− Wójt Gminy Paweł Królak – tak, w styczniu chcemy już zrobić przetarg.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – odeszło nam pięć oczyszczalni, ale może jeszcze
ktoś dojdzie.
− Radny Jerzy pieczątka – jaki jest koszt budowy jednej oczyszczalni.
− Wójt Gminy – ok. 15-20 tys. zł.
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− Sekretarz Gminy – mieszkańcy będą dopłacać ok. 2.5020 zł wstępnie, ale zobaczymy
jaka konkretnie wyjdzie kwota po przetargu.
− Radny Grzegorz Stępniak – bardzo proszę o wpisanie w zadaniach inwestycyjnych
wykonanie dokumentacji na drogę w Nowej Małej Wsi (do p. Króla).
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ok. 5 tys. zł na samą dokumentację można byłoby
znaleźć w budżecie i wpisać.
− Wójt Gminy Paweł Królak – robimy trzy dokumentacje, jak jeszcze inne zaczniemy
wpisywać to nie damy rady. Nawet jeśli wpiszemy tę dokumentację to drogi i tak nie
wykonamy. Czy nie lepiej byłoby te 5 tys. zł przeznaczyć na łatanie dziur w przyszłym
roku.
− Radny Grzegorz Stępniak – można byłoby i tak zrobić, ale potem te roboty średnio idą.
− Radny Bogumił Grabowski – w Nowej Małej Wsi tą dokumentację i tak trzeba będzie
kiedyś zrobić, pewnie będzie potrzebny geodeta bo tam będzie konflikt z p. Plaskotą.
−

Radny Grzegorz Stępniak – to jest tam gdzieś od krzyża ok. 1400 m.

− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – jeśli będą problemy z p. Plaskotą to ta dokumentacja
pewnie będzie kosztowała drugie tyle i trwała o wiele dłużej.
− Radny Grzegorz Stępniak – trzeba będzie wziąć geodetę żeby wytyczył drogę.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – geodeta żeby wytyczyć musi zacząć punkty, jeśli
nie znajdzie punktu to będzie łapał punkty od samego początku drogi.
− Radny Tomasz Dewille – ale skoro tam jest 4 m to nie ma sensu.
−

Skarbnik Gminy – a czyja działka jest naprzeciwko p. Plaskoty.

− Radny Grzegorz Stępniak – naprzeciwko działka należy do p. Gacy. Od siatki do
Plaskoty jest 6 m, ale krzaki się rozrosły już na pół drogi.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – to trzeba będzie na wiosnę usunąć krzaki bo są w
pasie drogi, może p. Plaskota zmięknie i wtedy geodety nie będzie sensu brać.
− Skarbnik Gminy Wiesław Libera – możemy te środki na dokumentację wpisać, czyli na
wykonanie projektu drogi ,to jeszcze nie geodeta. Ale żeby cokolwiek zacząć
dokumentacji musi być.

Komisja jednogłośnie zdecydowała żeby wpisać do budżetu 5 tys. zł na dokumentację na
drogę w Nowej małej Wsi. Skarbnik Gminy Wiesława Libera poinformowała, że środki te
zostaną wpisane w projekcie uchwały, uchwałę będzie podejmowała Rada Gminy na Sesji.
W związku z tym, że po ustaleniach z listopada nie było przewidzianych środków na tę
drogę, czy przejdą będzie zależało od całej Rady.
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Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie budżetu dołożono 20 tys. zł w
związku z wycinkiem planu miejscowego i studium uwarunkowań przestrzennych, które zostały
ustalone na komisjach. Zwiększono również środki na Komendy Powiatowe Policji o 4.000 tys.
zł na służby ponadnormatywne. Trochę w tym toku zaoszczędzono na odśnieżaniu, na energii
(lampy świecą do godz. 22). Do końca stycznia trzeba będzie wypłacić wyrównania dla
nauczycieli, ponieważ nie osiągnęli średniej, to będzie ok. 50 tys. zł. Należy rozważyć sprawę
opracowania planów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013 i przeanalizować sprawę
dodatkowych godzin, które dała gmina. W pomocy społecznej środki bez zmian. Dołożono na
zadania zespołu interdyscyplinarnego.

Wójt Gminy Paweł Królak poinformował, że w trakcie roku mogą wystąpić dodatkowe wydatki,
związane z remontem oczyszczalni ścieków, dwa poletka są w stanie krytycznym, konieczne
jest ich wyczyszczenie i zmodernizowanie.

W dalszej dyskusji głos zabrali:
− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille – szukając oszczędności
powinniśmy się zastanowić nad sprawą etatu w Szkole Podstawowej w Cielądzu.
Sprzątaczka odeszła na emeryturę, może należałoby nie zatrudniać nowego pracownika
na jej miejsce a pozostałym dwóch sprzątaczkom podnieść pensję o np. 150 zł/ msc i też
prace wykonają. Mielibyśmy z tego oszczędność.
− Wójt Gminy Paweł Królak – sprawa jest analizowana i zastanawiamy się nad tym. W
kwietniu przy projektach organizacyjnych szkół musimy się też przyjrzeć dokładnie
sprawie godzin, które gmina dała ponad te, które dać musi.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – zastanawiamy się również czy w przedszkolu nie
zatrudnić kogoś na umowę o pracę a nie na zlecenie, wtedy osiągnęlibyśmy średnią i nie
musielibyśmy na koniec stycznia wyrównywać wszystkim.
− Wójt Gminy Paweł Królak – trzeba się też zastanowić na organizacją bo dzieci z reguły
po godz. 13:00 już nie ma a my płacimy do godz. 16:30. Można by się zastanowić czy
nie zrobić do godz. 12:00 a za dalsze godziny żeby rodzice płacili.
− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – u nas są dwa punkty przedszkolne, 5 godzin jest
obowiązkowo, bezpłatnie. Można było pomyśleć aby przedłużyć godziny Fundacji
(rodzice by dopłacali) a z naszego punktu moglibyśmy zrezygnować.
− Wójt Gminy Paweł Królak – będziemy to wszystko jeszcze analizować.
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Punkt 3.
W sprawach różnych głos zabrali:
− Radna Iwona Machnicka – Ossowice miały autobus, teraz jest to zmienione i autobus
jeździ wcześniej, ponieważ jakaś matka o to prosiła. Autobusem szkolnym powinien
zarządzać albo Wójt albo Dyrektor, nie może być tak, że rodzice wywierają presję i są
zmiany, u nas w Gułkach zmienione jest w dwóch miejscach, powinno to być ustalone.
− Radny Grzegorz Stępniak – najlepiej by było, gdyby autobus zatrzymywał się w jednym
miejscu, tam gdzie jest przystanek.
− Wójt Gminy Paweł Królak – do końca stycznia spotkamy się z p. Dyrektor, kierowcą i
porozmawiamy na ten temat.
− Radna Iwona Machnicka – proszę o wywrotkę kamienia do Wisówki.
− Wójt Paweł Królak – jedną patelnię kamienia trzeba tam zawieść. Odnośnie sprawy
mieszkań w Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy nie
wykupili mieszkań. Mieszkańcy zadeklarowali, że są zainteresowani wykupem
mieszkań. Składają oświadczenia na piśmie, zobligowali się do końca 2012 roku
wykupić mieszkania. Będzie wycena mieszkań. Chciałbym też poinformować, że jest
potencjalny kupiec buchty w Stolnikach. Jest zainteresowany kupnem, deklaruje, że
nadal będzie tam prowadzony skup żywca. Obecnie mamy czynszu 770 zł miesięcznie,
ale w tym roku musimy to ogrodzić a czynsz tego nie pokryje. Dlatego należy
zastanowić się czy chcemy to sprzedać czy nie. Potencjalny klient ma do wyboru
Regnów albo Stolniki, ale wolałby kupić u nas. Trzeba porozmawiać z panią mecenas bo
p. Kucharski jest obecnym dzierżawcą i może on chciałby to kupić.
− Radny Tomasz Dewille – może niech sami ogrodzą i zrobić umowę na następne 10 lat
bez podwyżki czynszu. Dzierżawca miałby pewne dziesięć lat a my buchtę swoją.
− Wójt Gminy Paweł Królak – p. Kucharski płaci nie mały czynsz.
− Skarbnik Gminy Wiesława Libera – ok. 5 – 7 lat temu p. Kucharski był zainteresowany
kupnem buchty, wtedy jednak Rada Gminy nie chciała się zgodzić na sprzedaż.
− Tomasz Dewille - uważam, że mieszkańcy nie będą chcieli tego sprzedać, więc należy
się zastanowić nad umową dzierżawy w odpowiedniej formie, żeby rozliczyć to
czynszem a niech sam ogrodzi.
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Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że należy zastanowić się nad podwyżką
wody i ścieków, można byłoby przygotować projekt uchwały na Sesję. Za wodę do tej pory jest
1,80 zł i abonament 1 zł. Ścieki kształtują się następująco:
a) 2,20 zł. / wraz z podatkiem VAT / za 1 m3 ścieków dla indywidualnych
gospodarstw
domowych;
b) 1,80 zł. /wraz z podatkiem VAT/ za 1 m3 ścieków dla indywidualnych gospodarstw
prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą;
c) 2,50 zł. /wraz z podatkiem VAT/ za 1 m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków.
Zapytała czy są jakieś propozycje odnośnie podwyżek.
Radny Bogumił Grabowski poinformował, że jego zdaniem należy co roku wprowadzać
niewielkie podwyżki.
Przewodniczący Komisji Tomasz Dewille zaproponował aby wszystkie stawki podnieść o 0,10
zł (z podatkiem VAT). Abonament przy wodzie pozostawić na poziome 1 zł.
Wszyscy członkowie jednogłośnie poparli wniosek Przewodniczącego Komisji.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że takie stawki zostaną przedstawione
Radzie w projekcie uchwały.

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Protokołowała:

Tomasz Dewille

mgr Olga Kmita
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