
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z  posiedzenia  Komisji  ds.  Budżetu  i  Finansów,  Działalności  Gospodarczej  (  przemysł,  handel,
usługi),  Rolnictwa,  Leśnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej,  Gospodarki  Gruntami,  Współpracy z
Zagranicą, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę:
 działki nr 103/47 o powierzchni 0,9900 ha położonej w Błachowie,
 działek nr 53 i 58 o łącznej powierzchni 6,9842 ha położonych w Warłowie,
 działki nr 2333 o powierzchni 3,3999 ha położonej w Dobrodzieniu.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących

lokale mieszkalne,
 uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

      3.   Opinia Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.
      4.   Propozycje do plany pracy komisji na 2016 rok.
      5.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz zaproszonych
gości.

Następnie  przedstawił  porządek  posiedzenia  proponując  wycofanie  punktu  dotyczącego
zaopiniowania  wniosku  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  działki  nr  2259  położonej  w
Dobrodzieniu.

Projekt porządku obrad po zmianach poddano głosowaniu.

Radni porządek posiedzenia po zmianach przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

• Komisja  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  w  sprawie  przedłużenia  dzierżawy  działki  nr
103/47 o powierzchni 0,9900 ha położonej w Błachowie na okres 3 lat zaproponowała, by
wniosek zaopiniować pozytywnie.

           Zaproponowała także kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 360,00 złotych rocznie.

• Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przedłużenia dzierżawy działek nr 53 o
powierzchni 3,2056 ha i nr 58 o powierzchni 3,7786 ha położonych w Warłowie na okres 3
lat zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

            Zaproponowała także kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości  2.500,00 złotych rocznie.

• Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 2333
o powierzchni  3,3999 ha  położonej  w Dobrodzieniu  na okres  3 lat  zaproponowała,  by
wniosek zaopiniować pozytywnie.
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            Zaproponowała także kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości  2.923,00 złote rocznie.

Punkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał w sprawie:

 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących
lokale mieszkalne,

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski  Damian,
Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Ochman-Lizurek  Małgorzata,  Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

Wstrzymał się od głosu: --------------------

Przeciw: -----------------------

 uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Skarbnik  Gminy  Gabriela  Gaś  przedstawiła  projekt  budżetu  gminy  na  2016  rok.  Uzasadniła
przyjęte wartości planu po stronie dochodów budżetu z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
i  źródła.  Następnie  omówiła  plany  wydatków  budżetowych  w  poszczególnych  rozdziałach
klasyfikacji  budżetowej.  Przedstawiono  również  plany  przychodów  i  rozchodów  Gminy
Dobrodzień na 2016 rok.

Następnie  głos  zabrała  Pani  Burmistrz,  która  omówiła  przyjęte  w  projekcie  budżetu  zadania
inwestycyjne.

Projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok poddano głosowaniu.

Projekt  uchwały  pozytywnie  zaopiniowali:  Czapla  Paweł,  Jasiński  Andrzej,  Karpinski  Damian,
Kuboth  Manfred,  Langer  Brygida,  Lichota  Rajmund,  Ochman-Lizurek  Małgorzata,  Wloczyk
Joachim, Zug Piotr

Wstrzymał się od głosu: ----------------------------

Przeciw: --------------------------------

Punkt 3.

Opinia Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2016 rok.
W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 29.318.515,75 zł w tym: dochody bieżące w
wysokości  28.918.515,75 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł. 
Ze struktury dochodów budżetowych wynika, że:
- dochody bieżące stanowią 98,64 %,
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- dochody majątkowe stanowią 1,36%.

Planowane  dochody  z  tytułu  subwencji  ogólnej  z  budżetu  państwa  w  kwocie
12.692.364,00 zł  oraz  z  tytułu  udziału  gminy we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych  w  wysokości  4.643.247,00  zł  przyjęto  na  podstawie  informacji  otrzymanej
z Ministerstwa Finansów. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację
zadań  własnych,  które  są  finansowane  lub  dofinansowane z  budżetu  państwa przyjęto  zgodnie
z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, z tym
że dotację  na  zadania  własne  w dz.  801 przyjęto  w wysokości  wynikającej  z  iloczynu  kwoty,
o której  mowa w ustawie o systemie  oświaty oraz  liczby dzieci  korzystających z  wychowania
przedszkolnego  na  terenie  gminy.  Dochody  z  tytułów  podatków  lokalnych  zaplanowano
uwzględniając stawki podatków uchwalone przez Radę Miejską na 2016r. 

Dochody  z  majątku  gminy  ustalono  w  oparciu  o  możliwości  sprzedaży  składników
majątkowych w tym gruntów, nieruchomości zabudowanych i mieszkań.

 Wartość  planowanych  wydatków to  30.085.331,21 zł  z  czego wydatki  bieżące  ujęto w
wysokości 27.286.856,80 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.798.474,41 zł. 
Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące 90,7 %
- wydatki majątkowe 9,3%.

W planie wydatków budżetowych wyodrębniono planowane dotacje udzielane z budżetu na
ogólną  kwotę  3.581.245,12  zł,  z  czego  na  dotacje  podmiotowe  zabezpieczono  kwotę
3.292.743,28 zł, a na dotacje celowe 288.501,84 zł.

Wydatki  na  realizację  zadań  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w wysokości równej planowanym
dochodom z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 150.000,00 zł. 

W budżecie ujęto środki funduszu sołeckiego na 2016r. w wysokości 250.934,08 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w

wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 766.815,46 zł planuje się pokryć z zaciągniętych
kredytów i pożyczek. 

W projekcie  budżetu rozchody ustalono w kwocie 1.915.271,62 zł,  natomiast  przychody
ustalono w kwocie 2.682.087,08 zł.

W projekcie budżetu ustalono również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na
2016r. Wynosi on zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów 4.475.200,00 zł.

Komisja stwierdza, że plan wydatków budżetowych nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych
potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy. 

Przedstawiony  projekt  uchwały  budżetowej  w  sprawie  wprowadzenia  budżetu  Gminy
Dobrodzień na 2016r. Komisja opiniuje pozytywnie. 

Wydając powyższą opinię poza przeprowadzoną analizą projektu budżetu wzięto pod uwagę
pozytywne  opinie  na  temat  projektu  budżetu  Gminy  Dobrodzień  na  2016r.  Komisji  Oświaty,
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, Komisji  Gospodarki
Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  Estetyki  Gminy  i  Miasta,  Gospodarki  Wodnej,  Bezpieczeństwa
Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
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Punkt 4.

Plan pracy Komisji na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Opiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży i najmu działek z zasobu mienia komunalnego.
2. Opiniowanie  wniosków  w  sprawie  sprzedaży  lokali  i  mieszkań  z  zasobu  mienia

komunalnego.
3. Opiniowanie  wniosków  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekształcenie  użytkowania

wieczystego w prawo własności.
4. Opiniowanie stawek podatkowych na 2017 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
6. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.
7. Melioracja w gminie – analiza potrzeb.
8. Przegląd dróg gminnych – analiza stanu dróg.

Punkt 5.

Sprawy różne:

• Radni  wnioskowali,  by na stronie internetowej  urzędu zamieścić  harmonogram wywozu
odpadów mieszanych, segregowanych i BIO na 2016 rok.

• Radny Joachim Wloczyk zwrócił się z zapytaniem ile jest wolnych lokali mieszkalnych z
zasobu komunalnego i czy liczba mieszkań zaspakaja potrzeby mieszkańców.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że ludzie oczekują na lokale socjalne.

• Na pytanie radnej Małgorzaty Ochman-Lizurek w sprawie stanu własności gruntów ulicy
Mostowej w Rzędowicach, Zastępca Burmistrza wyjaśnił,  że rozgraniczenie jest gotowe,
sprawy geodezyjne i własnościowe winne być uregulowane w roku bieżącym, a w 2016
roku nastąpi wykup gruntu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji
Paweł Czapla
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