PROTOKÓŁ Nr 15/2016/INF
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 6 czerwca 2016 r.

Obecni: wg listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2015 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Raport o gminie Leśnica za 2015 rok.
Obradom przewodniczył Pan Ryszard Froń – przewodniczący Komisji Finansowo –
Gospodarczej.
Przewodniczący obrad nadmienił, iż poszczególne komisje Rady Miejskiej w Leśnicy
otrzymały sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informację o stanie
mienia komunalnego w dniu 30 marca 2016 r. Natomiast sprawozdanie finansowe przedłożono
w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Ad. pkt 1
Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy podkreślił, że zakres sprawozdania finansowego
określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku 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 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Podkreślił, iż 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 (wariant porównawczy).
Jednocześnie Pan Burmistrz zaznaczył, iż sprawozdania finansowe pełnią przede wszystkim
funkcje informacyjne.

Następnie Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy w formie prezentacji graficznej
przedstawił członkom komisji dane dotyczące realizacji budżetu gminy Leśnica w ujęciu
dziesięcioletnim, w tym za rok 2015. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Podkreślił, iż podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody własne czyli
wpływy z podatków i opłat lokalnych.
Następnie Pan burmistrz szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2015 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.
Ponadto Pan burmistrz przedstawił 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,
- załącznik nr 4 – przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2015 roku
oraz dochody związane ze spłatą pożyczki w 2015 roku,
- załącznik nr 5 – wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2015 roku,
- załącznik nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla
jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 7 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 8 – wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych w 2015 roku,
- załącznik nr 9 – wieloletnia prognoza finansowa,
- załącznik nr 10 – przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2018.
Dodał, że plan dochodów budżetu gminy zamknął się kwotą 22.529.674,42 złotych,
a wykonanie tych dochodów wyniosło 23.643.443,84 złotych, co stanowi 104,94%. Natomiast
wydatki budżetowe wyniosły 21.387.193,63 złotych, co stanowi 86,13 % w stosunku do planu
wydatków budżetu gminy, który zamknął się kwotą 24.831.732,42 złotych.

2

Realizacja budżetu gminy na koniec 2015 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad
wydatkami budżetu w wysokości 2.256.250.21 złotych.
Ponadto Pan Burmistrz przedstawił szczegółowo informację o stanie mienia gminy Leśnica za
2015 rok.
Pan Teodor Jahn nadmienił, iż rok 2015 był rokiem specyficznym z racji pozyskanych środków
z funduszy europejskich. Otrzymano dofinansowanie projektów zrealizowanych w roku 2014.
Stwierdził, iż w dochodach gminy przybyło 3.549 000,00 złotych, a wydatki kształtowały się
na poziomie 21.387.193,63 złotych. Jednocześnie nadmienił, iż nie satysfakcjonujące jest
niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż finansowy procent wykonania zadań inwestycyjnych, nie zawsze
związany jest z niewykonaniem inwestycji. Zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania
w roku 2015 zostały zrealizowane za mniejsze środki z uwagi na oszczędności wynikłe z ofert
przetargowych.
Ponadto dodał, iż zaoszczędzone środki były zadysponowane na przykład na opracowanie
dokumentacji

technicznej

innych

zadań

lub

potrzebne

uzgodnienia

na

przykład

konserwatorskie.
Następnie Pan Teodor Jahn zwrócił się z zapytaniem w temacie utylizacji azbestu w gminie
Leśnica w roku 2015. Zaznaczył, iż wstępnie w budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano na
ten cel środki finansowe w wysokości 20 000,00 złotych, a następnie przedmiotowe środki
zostały zwiększone do kwoty 45 000,00 złotych.
Pani

Anna

Wyschka

–

kierownik

Referatu

Rolnictwa,

Ekologii

i

Gospodarki

Nieruchomościami wyjaśniła, iż rok 2015 był pierwszym rokiem, kiedy gmina składała do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o dofinansowanie zadania
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica – VI nabór”.
Podkreśliła, że na etapie naboru wniosków nie było wiadomo jakie będzie zainteresowanie
właścicieli nieruchomości w przedmiotowym temacie. Poinformowała, że zarówno w roku
ubiegłym jak i roku bieżącym przeprowadzony został nabór wniosków w celu otrzymania
dofinansowania do jego utylizacji. Pani Wyschka dodała, że w tym roku zainteresowanie
w temacie utylizacji azbestu przez jego posiadaczy jest mniejsze.
Jednocześnie poinformowała, iż gmina realizuje tylko pomoc w zakresie usuwania azbestu,
a nie dofinansowanie do pokrycia dachu.
Zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na ten cel pozwalały na podpisanie umowy
z firmą realizującą to zadanie, z czego 50% kosztów stanowiły koszty Narodowego Funduszu
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35% koszty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a 15 % kosztów poniósł posiadacz azbestu.
Pan Ryszard Golly zwrócił się z zapytaniem czy posiadacz azbestu we własnym zakresie musi
zdemontować azbest z pokrycia dachowego czy wykonuje to firma.
Pani Anna Wyschka wyjaśniła, iż utylizacji azbestu dokonuje firma wyłoniona przez gminę
w następujący sposób tj. poprzez odbiór składowanego azbestu z pryzmy lub demontaż i jego
odbiór.
W związku z powyższym Pan Jahn podkreślił, iż w roku 2015 budżet gminy nie poniósł
żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu. Zaznaczył, że 85% środków na realizację
zadania związanego z usuwaniem azbestu w gminie stanowiły środki z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostały koszt
w wysokości 15% poniósł beneficjent.
Ponadto Pan Jahn zwrócił uwagę, iż informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla
grupy 0 – grunty, obrazuje przyjęcie nieodpłatnie na stan grunty zabudowane i zurbanizowane
o wartości 364 430,00 złotych, a następnie ta sama wartość została zdjęta ze stanu wartości
działek. W związku z powyższym zwrócił się o wyjaśnienie przedmiotowej sytuacji.
Pani Wyschka wyjaśniła, iż w wyniku podziału działek gminnych program komputerowy
zdejmuje wartości nieruchomości, które w wyniku decyzji podziałowych ulegają zmianie ale
jedynie pod względem numerów działek, a powierzchnia i wartość jest ponownie przez
program przyjmowana, co jest widoczne w sporządzonej informacji.
Ponadto Pan Jahn zwrócił się z zapytaniem w sprawie aktualnego stanu prawnego budynku po
przedszkolu w Łąkach Kozielskich.
Pani Anna Wyschka wyjaśniła, iż przedmiotowy budynek jest własnością gminy. Obecny zapis
planu zagospodarowania przestrzennego tej miejscowości tj. usługi oświatowe hamuje
zainteresowanie nabycia tej nieruchomości.
Ad. pkt 2
Pan Burmistrz poinformował, iż „Raport o gminie Leśnica za rok 2015” jest zbiorem
sprawozdań z działalności referatów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Miejskiego, a także
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dodał, że tegoroczny raport jest już
25 wydaniem. Opracowanie uwzględnia realizację budżetu gminy, a także najważniejsze
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zadania komórek organizacyjnych urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wycinki
prasowe. Raport stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy o gminie Leśnica. Jest to
materiał prezentujący ciekawe informacje o działalności urzędu i gminnych jednostek
organizacyjnych. W przyszłości może stanowić istotne źródło informacji dla naszych
przyszłych pokoleń.
Raport o gminie Leśnica zawiera niżej wymienione sprawozdania i informacje:
- Sprawozdanie z działalności Referatu Organizacji za rok 2015,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej za 2015,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Infrastruktury Komunalnej za 2015 rok,
- Informacja z wykonania zadań Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami
w roku 2015,
- Sprawozdanie z działalności Referatu Spraw Obywatelskich w 2015 roku,
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2015 rok,
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Stanowiska Pracy ds. Kultury w roku 2015,
- Sprawozdanie z realizacji zadań w 2015 r. na stanowisku pracy do spraw zamówień
publicznych,
- Sprawozdanie z działalności stanowiska pracy ds. obsługi informatycznej urzędu za rok 2015,
- Informacja o działalności Referatu Finansowo – Budżetowego w 2015 roku,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy za rok 2015,
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Raszowej za rok 2015,
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim za 2015
rok,
- Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej za rok 2015 Publicznego
Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy oraz Oddziału Zamiejscowego w Dolnej,
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Kadłubcu, Górze Św. Anny,
- Sprawozdanie za rok 2015 - Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy,
- Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Leśnicy za rok 2015,
- Sprawozdanie z pracy Publicznego Gimnazjum im. „Św. Franciszka z Asyżu” w Leśnicy
rok 2015,
- Informacja opisowa o wykonaniu zadań w roku 2015 Zakład Gospodarki Komunalnej,
- Sprawozdanie z działalności Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Stacji Opieki Caritas w Leśnicy za rok 2015,
- Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy za 2015 rok,
- Sprawozdanie z działalności Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w Leśnicy za 2015 rok,
- Ważniejsze wycinki prasowe z roku 2015.
Kończąc swoją wypowiedź nadmienił, iż „Raport o gminie Leśnica za 2015 rok” zostanie
przedłożony Radzie Miejskiej na sesji w miesiącu czerwcu br. Ponadto zaprosił do lektury tego
opracowania.

Ad. pkt 3
Pan Teodor Wyschka zwrócił się z prośbą, aby na ulicy Ogrodowej w Lichyni załatać dziury
w związku ze zbliżającym się Dniem Seniora.
Pan Piotr Garbacz wyraził słowa podziękowania za wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy
Kościuszki w Leśnicy.
Ponadto poinformował, iż mieszkańcy ulicy Strzeleckiej w Leśnicy (zgłaszają potrzebę)
interweniują w temacie wykonania przejścia dla pieszych z ulicy Strzeleckiej na ulicę 1 Maja
lecz problem jest w tym, że brak jest chodnika od strony ulicy strzeleckiej, aby wykonać
przedmiotowe przejście.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż droga przy ulicy 1 Maja w Leśnicy jest drogą powiatową. Ponadto
z pisemnego stanowiska powiatu strzeleckiego w tej sprawie wynika, iż przechodzenie przez
jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza
100 metrów. Jeśli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od
wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
Ponadto podczas wizji lokalnej w tym temacie przez powiat strzelecki stwierdzono,
iż wykonanie wnioskowanego przejścia dla pieszych na wlocie do miejscowości Leśnica, gdzie
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notorycznie dochodzi do przekroczenia przez kierujących obowiązującej prędkości
stanowiłoby realne zagrożenie dla pieszych.
Następnie Pan Ryszard Golly poinformował, iż w miejscowości Zalesie Śląskie na
skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Strażacką zostało odnowione przejście dla pieszych, natomiast
nie pomalowano osi jezdni.
Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem w temacie przeznaczenia w planie
zagospodarowania przestrzennego działki po byłym terenie PKS w Leśnicy.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż teren ten jest własnością prywatną i przeznaczony jest pod
działalność produkcyjno – usługową.
Pan Roland Reguła poinformował, iż na ulicy Sarnesa w Leśnicy na wysokości kwiaciarni
pojawiło się obniżenie asfaltu. W związku z powyższym prosił o wykonanie niezbędnego
remontu.
Burmistrz wyjaśnił, iż najprawdopodobniej obniżenie asfaltu w tej lokalizacji jest związane
z przebiegającą na tym odcinku drogi kanalizacją sanitarną.
Pan Teodor Jahn poinformował, iż na jednej z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy Pani Maria
Reinert zgłaszała potrzebę przełożenia lampy zlokalizowanej na ulicy Słowackiego
w Raszowej tj. za torami kolejowymi w kierunku lasu. Przejeżdżając tą ulicą stwierdził, iż
w tej lokalizacji należałoby dołożyć lampy. Podkreślił, że na tym odcinku występuje szesnaście
słupów, na których świeci tylko pięć lamp.
Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, że temat przeniesienia lampy w uzgodnieniu z mieszkańcami
wsi jak i panią sołtys został zrealizowany i wówczas nie było innej informacji aby
przedmiotowy teren doświetlić w innym miejscu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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