PROTOKÓŁ Nr 30/2013
ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej,
Komisji Finansowo-Gospodarczej
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 3 czerwca 2013 r.
Obecni: wg listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2012 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Raport o gminie Leśnica za 2012 rok.
3. Sprawy bieżące.
Obradom przewodniczył Pan Ryszard Froń – Przewodniczący Komisji FinansowoGospodarczej.
Pan Ryszard Froń poinformował, iż członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego w dniu 28 marca
2013 r. Natomiast sprawozdanie finansowe zostało radnym przekazane w dniu 29 kwietnia
2013 r. Ponadto podkreślił, iż przedłożone sprawozdanie jest przedmiotem sukcesywnej pracy
rady miejskiej w 2012 roku.
Następnie oddał głos Pani Klarze Gonsiorowskiej – Skarbnikowi Gminy celem omówienia
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Ad. pkt 1
Pani Gonsiorowska podkreśliła, że zakres sprawozdania finansowego określa rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz

państwowych

jednostek

budżetowych

mających

siedzibę

Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- rachunku zysków i strat jednostki.

poza

granicami

Podkreśliła, iż sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim funkcje informacyjne.
Następnie poinformowała, iż bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem
sporządzonym na 31 grudnia danego roku i stanowi zestawienie aktywów i pasywów budżetu.
W zakresie aktywów podstawową wielkością są środki pieniężne budżetu tj. faktyczne środki
na rachunku bankowym gminy - kwota 10.601.081,46 złotych (konto 133 W-n). Pozostałe
środki pieniężne w kwocie 76.917.57 złotych (konto 140 W-n) stanowią środki pieniężne
w drodze związane z rozliczeniem dochodów z urzędów skarbowych oraz udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok z Ministerstwa Finansów
w Warszawie. Ponadto w aktywach znajdują się rozliczenia wydatków budżetowych
związane z realizacją projektów pn. ”Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne
wyżyny” w kwocie 4.481,62 złotych i „Uczniowie naszą przyszłością” w kwocie 756,33
złotych. Łącznie saldo konta (223W-n) wynosi 5.237,95 złotych. Konto 250 W-n „Należności
budżetowe” w kwocie 86.700,00 złotych to saldo do zwrotu przez Leśnicki Ośrodek Kultury
i Rekreacji pożyczki udzielonej z budżetu gminy.
Po stronie pasywów bilansu główną pozycją są zobowiązania w łącznej kwocie 986.393,00
złotych. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 1.367,00 złotych (konto 224 Ma)
dotyczące rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2012 r., którego termin zapłaty
przypada na 25 stycznia 2013 roku. W pozostałych zobowiązaniach kwota 26,00 złotych
(konto 240 Ma) stanowi rozliczenie odsetek z Deutsche Bankiem w Opolu. Kolejną pozycją
pasywów bilansu jest nadwyżka budżetowa lub niedobór budżetu, czyli wynik budżetu za
dany rok oraz skumulowany wynik budżetu, czyli narastającą sumę deficytów i nadwyżek
kolejnych lat budżetowych.
Pani Gonsiorowska poinformowała, iż w 2012 roku budżet gminy Leśnica zamknął się
nadwyżką w wysokości 2.216.497,04 złotych co wykazano w bilansie w pozycji „nadwyżka
budżetu”.
Ostatnią pozycją bilansu są inne pasywa, w której wykazano kwotę 602.418,00 złotych (konto
909). Jest to część oświatowa subwencji ogólnej za miesiąc styczeń 2013 r. otrzymana
w grudniu 2012 roku. Łączna suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 10.769.936,98
złotych.
Bilans samorządowych jednostek budżetowych tj. Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Zarządu Oświaty i samorządowego zakładu budżetowego,
analogicznie jak w przypadku bilansu z wykonania budżetu, przedstawia sytuację majątkowofinansową jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia. Po stronie aktywów wyodrębnia się
aktywa trwałe, którymi w głównej mierze są wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe
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aktywa trwałe. Te pozycje bilansu wykazywane są w wartości netto, co oznacza że pierwotna
wartość ich nabycia co roku pomniejszana jest o umorzenie, które obliczane jest za pomocą
stosownych stawek amortyzacyjnych. Zmniejsza to wartość tych pozycji, zwiększa je
natomiast zakup nowych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
Aktywa obrotowe to przede wszystkim należności krótkoterminowe, na które składają się
należności z tytułu dostaw i usług, należności od budżetów, pozostałe należności oraz środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, ale ze względu na specyfikę rozliczeń
w budżecie nie powinny wykazywać one istotnych kwot. Główną pozycją po stronie
pasywów w łącznym bilansie są zobowiązania krótkoterminowe, które obrazują zaciągnięcie
zobowiązań na finansowanie swojej podstawowej działalności.
Rachunek zysków i strat to sprawozdanie dotyczące danego roku budżetowego. Przedstawia
wielkości przychodów (dochodów) i kosztów.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki jest to sprawozdanie, które obrazuje zmiany
funduszu poszczególnych jednostek. Przedstawia fundusz na początku roku czyli bilans
otwarcia,

następnie

zwiększenia

funduszu

oraz

zmniejszenia

funduszu

według

poszczególnych tytułów oraz wynik finansowy, nadwyżki dochodów i środków obrotowych.

Następnie Pan Burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2012 rok, obejmujące:
1) zmiany dokonane w budżecie uchwalonym,
2) wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy,
3) wykonanie planowanych wydatków budżetu gminy,
4) planowane przychody i rozchody,
5) wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
6) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
7) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
Przedstawił również załączniki od nr 1 do 10 stanowiące uzupełnienie części opisowej wyżej
wymienionego sprawozdania, a mianowicie:
- załącznik nr 1

– wykonanie planowanych dochodów,

- załącznik nr 2

– wykonanie planowanych wydatków,

- załącznik nr 3 i 3 a – zestawienie dochodów i wydatków dotacji celowych z budżetu
państwa,
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- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2012
roku oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i udzieleniem pożyczki
w 2012 roku,
- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2012 roku,
- załącznik nr 6 – zestawienie dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych na gminne
zadania publiczne na 2012 rok,
- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych
w 2012 roku,
- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa,
- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015,
- informacja o stanie mienia.
Ponadto dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 26.258.212,00 zł,
a wykonanie tych dochodów wyniosło 25.227.135,02 zł, co stanowi 96,07 %. Natomiast
wydatki budżetowe wyniosły 23.010.637,98 zł, co stanowi 85,26 % w stosunku do planu
wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 26.990.112,00 zł.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do członków komisji o zgłaszanie pytań do
przedstawionych materiałów.
Pan Hubert Mincer zwrócił się z zapytaniem czy wypłata odszkodowań za działki gminne
w obrębie Zalesia Śląskiego zajęte pod drogę wojewódzką odbyła się w dwóch ratach.
Pani Klara Gonsiorowska wyjaśniła, iż przedmiotowe należności wpłynęły trzykrotnie do
budżetu gminy i dotyczyły za każdym razem innej lokalizacji działek gminnych przy tej
drodze.
Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem jaki jest udział finansowy rodziców, których
dzieci uczęszczają do Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy.
Burmistrz wyjaśnił, że rodzice dokonują jedynie odpłatności, które są wpłacane na konto
Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia.
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Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy w przyszłości w budżecie gminy w ramach
środków na promocję gminy istnieje możliwość ukierunkowania środków finansowych na
działania związane z organizacją biegów ulicznych w celu promocji naszej gminy na
zewnątrz. Zaznaczył, iż swego czasu przygotował pełną dokumentację przeprowadzenia
biegów ulicznych jednak przedsięwzięcie wymagało wielu uzgodnień i starania w tym
zakresie nie zostały pomyślnie zakończone.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż każda inicjatywa jest potrzebna i pomysł jest dobry.
Ponadto zaznaczył, iż w roku 2014 na terenie naszej gminy zrealizowany zostanie projekt pod
nazwą „Road Maraton”, który sfinansowany zostanie z pozyskanych środków zewnętrznych –
w ramach „Małych projektów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto
w kwietniu br. po raz pierwszy odbyła się rowerowa impreza sportowa pod nazwą „Jazda
drużynowa na czas” co również jest elementem promocji naszej gminy.
Burmistrz poinformował, iż w miesiącu kwietniu br. powołany został Gminny Koordynator
Sportu, który prowadzi działania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci
i młodzieży.
Członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej pozytywnie
zaopiniowali przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2012 rok nie
wnosząc żadnych uwag.

Ad. pkt 2
Pan Burmistrz nadmienił, iż „Raport o gminie Leśnica za rok 2012” jest zbiorem sprawozdań
z działalności referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a także
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Tegoroczny raport jest już 22 wydaniem.
Opracowanie uwzględnia realizację budżetu gminy, a także najważniejsze zadania komórek
organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wycinki prasowe.
Raport stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy o gminie Leśnica. Jest to materiał
przedstawiający wyczerpująco informacje o działalności urzędu i gminnych jednostek
organizacyjnych. Może w przyszłości stanowić istotne źródło informacji dla naszych
przyszłych pokoleń.
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Raport o gminie Leśnica zawiera niżej wymienione sprawozdania i informacje:
- sprawozdanie z działalności Referatu Organizacji za rok 2012,
- sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Referatu Infrastruktury Komunalnej za 2012 rok,
- informacja z wykonania zadań Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki
Nieruchomościami w roku 2012,
- sprawozdanie z działalności Referatu Spraw Obywatelskich w 2012 roku,
- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2012 roku,
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Stanowiska Pracy ds. Kultury w roku 2012,
- sprawozdanie z realizacji zadań w 2012 r. na stanowisku pracy do spraw zamówień
publicznych,
- sprawozdanie z działalności stanowiska pracy ds. obsługi informatycznej urzędu za rok
2012,
- informacja o działalności Referatu Finansowo – Budżetowego w 2012 roku,
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2012,
- sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej za rok 2012,
- sprawozdanie z działalności Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śl. z Oddziałem
Zamiejscowym w Lichyni za 2012 rok,
- sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za rok 2012 Publicznego
Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy oraz Oddziałów Zamiejscowych w Dolnej,
Kadłubcu, Górze Św. Anny,
- sprawozdanie za rok 2012 - Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy,
- sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śl. za rok 2012,
- sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej
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w Leśnicy za rok 2012,
- sprawozdanie z pracy Publicznego Gimnazjum im. „Św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy rok
2012,
- informacja opisowa o wykonaniu zadań w roku 2012 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy,
- sprawozdanie z działalności Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Stacji Opieki Caritas w Leśnicy za 2012 rok,
- informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok,
- sprawozdanie z działalności Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy za 2012 rok,
- ważniejsze wycinki prasowe z roku 2012.
Kończąc swoją wypowiedź nadmienił, iż „Raport o gminie Leśnica za 2012 rok” zostanie
przedłożony Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu czerwcu br. oraz zaprosił do lektury tego
opracowania.
Ad. pkt 3
Pani Róża Nizioł – Sekretarz gminy poruszyła temat dotyczący szczepień profilaktycznych
populacji

żeńskiej

przeciw

wirusowi

brodawczaka

ludzkiego.

Poinformowała,

iż

przedmiotowa sprawa była tematem obrad komisji Infrastruktury Społecznej w dniu 22 lutego
2013 roku. Wówczas Pani xxxxxxxxxx – Położna rodzinna przedstawiła informację
dotyczącą szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego jak również zwróciła się
z prośbą o sfinansowanie ze środków budżetu gminy zakupu tej szczepionki.
Na posiedzeniu tym członkowie komisji zdecydowali,

aby do przedmiotowego tematu

powrócić w miesiącu maju bieżącego roku.
Ponadto Pani Nizioł nadmieniła, iż na kolejnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury
Społecznej w dniu 24 maja br. kiedy omawiany był temat funkcjonowania Praktyki Lekarzy
Rodzinnych „Medica” do tematu szczepień nawiązał członek tejże komisji Pan Teodor Jahn.
Wówczas Pan Krystian Adamik – lekarz stwierdził, iż tego rodzaju działania jak szczepienia
ochronne są sensowne. Jednak podkreślił, że przed zaszczepieniem pacjentki szczepionką
przeciwko brodawczakowi ludzkiemu należy w pierwszej kolejności wykonać badanie
ginekologiczne.
Pani Nizioł nadmieniła, iż w tej kwestii bardzo ważne jest stanowisko rodziców ponieważ
kilka lat temu gmina Leśnica uczestniczyła w realizacji programu szczepień ochronnych,
którego celem było zaszczepienie dzieci w wieku szkolnym przeciw wirusowemu zapaleniu
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wątroby typu

B. Wówczas

rodzice nie

byli

zainteresowani

tym

szczepieniem,

a gmina miała problemy z rozprowadzeniem szczepionek.
Następnie zwróciła się do członków komisji z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionym
temacie.
Pan Kazimierz Mierzejewski zaproponował, aby w tej sprawie przeprowadzić ankietę wśród
rodziców celem zbadania zainteresowania. Podkreślił, iż jest to pierwszy krok który należy
wykonać. W tym miejscu zaproponował, aby opracować ankietę i o ewentualną pomoc w tym
zakresie zwrócić się do lekarza Pana Adamika

bądź pani położnej. Ankiety za

pośrednictwem szkół bądź inną drogą powinny trafić do rodziców.
Pani Nizioł podkreśliła, iż przeprowadzenie ankiety wśród rodziców jest jak najbardziej trafną
propozycją. Ponadto nadmieniła, iż w tej kwestii dobrze byłoby posiadać pisemną deklarację
rodziców o wyrażeniu zgody na zaszczepienie dziewczynki oraz ich zobowiązanie do
ewentualnej

partycypacji

w

kosztach

zakupu

szczepionki.

Burmistrz Jastrzembski podkreślił, iż należy pamiętać o tym, że sfinansowanie zakupu
szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego to środki w wysokości kilku tysięcy
złotych rocznie. Zwrócił uwagę, iż przedmiotowy program to długoterminowe działanie do
którego należy dodatkowo we własnym zakresie wykonać badanie ginekologiczne, którego
koszt ponosi strona zainteresowana. Badania ochronne są bardzo ważne nie mniej jednak
musimy mieć na uwadze fakt, że potrzeby w tym zakresie mogą występować również przy
realizacji wielu innych programów zdrowotnych.
Pan Hubert Mincer podkreślił, iż w pełni popiera plany szczepień na terenie naszej gminy.
Ponadto stwierdził, iż w przyszłości podjęte działanie będzie skutkowało zdrowym
społeczeństwem. Ponadto dodał, iż jeżeli zainteresowanie szczepieniem będzie duże
to warto zainwestować. Podkreślił, iż nie należy podejmować negatywnej decyzji w tej
sprawie, a przeprowadzenie ankiety będzie pomocne w celu podjęcia decyzji.
Pan Rudolf Gajda zaproponował, aby w pierwszej kolejności zebrać dane dotyczące liczy
dziewczynek, które kwalifikują się do zaszczepienia, a następnie rozprowadzić ankietę w celu
rozeznania zainteresowania szczepionką wśród rodziców dziewczynek.
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W wyniku dyskusji członkowie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji
Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Infrastruktury Społecznej zaaprobowali, aby w przedstawionym temacie opracować ankietę,
której wyniki wskażą stopień zainteresowania rodziców tym tematem i będą podstawą do
wypracowania ostatecznego stanowiska komisji w kwestii dofinansowania szczepień przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem czy została już wyznaczona inna lokalizacja
„Krzyża Grunwaldu” usytuowanego na budowanej ścieżce rowerowej relacji LeśnicaZdzieszowice.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż na przyszłej sesji zostanie wprowadzone do budżetu
gminy zadanie, którego celem będzie wykonanie „Witacza” w innym miejscu.
Nadmienił, iż najprawdopodobniej obiekt zostanie usytuowany 200 m w kierunku do
Zdzieszowic po drugiej stronie jezdni.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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