Protokół nr 45/2017
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa
15 maja 2017r.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z 44 posiedzenia Komisji.
Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016r. w tym: informacja na temat
umorzeń podatków oraz analiza ściągalności podatku od środków transportowych,
podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych za 2016r.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego oraz zamierzenia w sprawie zbycia i
przejęcia mienia w 2017r.
6. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki Stanisław Tokarski o godz. 1105 dokonał
otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła w 6
osobowym składzie. (Radna Justyna Haliczyn dołączyła do posiedzenia Komisji o godz.
1110). Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik Gminy Andrzej
Szymczak oraz Kierownik RGKROŚ Pani Halina Garczyńska. Lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Tokarski zaproponował, aby nie wprowadzać do
porządku obrad projektów uchwał przedłożonych Członkom Komisji w dniu dzisiejszym, a
przełożyć je na następne posiedzenie Komisji.
Komisja wyznaczyła termin kolejnego posiedzenia Komisji na 29.05.2017r.
Komisja przystała na propozycję Przewodniczącego i w drodze głosowania przyjęła
proponowany porządek obrad jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołu wprowadzono zmiany zgodnie z
uwagami Radnej Ireny Furmańskiej.
Komisja poprzez głosowanie przyjęła przedłożony protokół z 44 posiedzenia Komisji
jednogłośnie – 6 głosami za.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji oznajmił, iż z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody
w ciągu roku bardzo wzrosły. Przewodniczący poprosił członków komisji, aby skupić się na
działach i rozdziałach, gdzie nie ma wykonania lub zostały zwiększone działy i skąd wpłynęły
środki.
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że rozumie tok myślenia Przewodniczącego, aby skupić
się na tym co jest niewykonane lub przekroczone, jednak Radna chce skupić się na całym
budżecie. Radna zapytała, czy jest opinia RIO do przedłożonego sprawozdania.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że jest opinia RIO i zostanie ona przedstawiona.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016r. przedstawił Skarbnik Gminy
Andrzej Szymczak.
Tekst sprawozdania stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik m.in. poinformował, iż:
budżet Gminy Santok uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą nr XVI/113/15 z dnia 29
grudnia 2015 roku i wynosił:
- po stronie dochodów
23.564.511,00 zł,
1) dochody bieżące
23.064.511,00 zł
2) dochody majątkowe
500.000,00 zł
- po stronie wydatków
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe

23.452.597,11 zł
21.540.232,68 zł
1.912.364,43 zł

W toku realizacji budżetu w 2016 roku wprowadzono zwiększenie budżetu po stronie
dochodów o kwotę 7.333.610,47 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 6.495.749,47 zł.
Plan budżetu po zmianach to:
- plan dochodów
30.898.121,47 zł
1) dochody bieżące
30.275.901,63 zł
2) dochody majątkowe
622.219,84 zł
- plan wydatków
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe

29.948.346,58 zł
27.639.956,14 zł
2.308.390,44 zł

Skarbnik dodał, że przedłożone sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez RIO
uchwałą nr 236/2017 składu orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2017 r. w
składzie: Iwona Porowska – Przewodnicząca, Lidia Jaworska – Członek, Marek
Lewandowski – Członek w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Santok za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Skład orzekający po dokonaniu analizy sprawozdania wskazał kilka nieprawidłowości:
- strona 5, kwota dochodów majątkowych jest 217.777, 15 zł, winno być 339.996,99 zł,
- strona 24, kwota zaplanowanych wydatków inwestycyjnych jest 602.900,00 zł, winno być
590.710,00 zł oraz kwota zrealizowanych wydatków inwestycyjnych jest 336.817,25 zł,
winno być 347.086,25 zł,
- strona 57-60 nie ujęto wydatków na zakupy inwestycyjne w paragrafie 606 sklasyfikowane
w rozdziale 85154, plan 8 000 zł, wykonanie 8 200 zł,
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- strona 72, błędne podsumowanie planowanej dotacji celowej dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych jest 140 000, 00 zł, winno być 141 500,00 zł, łączna kwota dotacji na
rok 2016 jest 862 923,50 zł, winno być 862 423,50 zł.
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowość na stronie 11 w dziale 756 w kolumnie
plan wg pozycji na 2016-12-31 jest 11 251 905,00 winno być 12 583 305,00 zł; w kolumnie
wykonanie na 2016-12-31 jest 6 170 217,68 zł, winno być 12 642 254,07 w kolumnie % wyk.
p.p. 54,84% winno być 100,47%
W trakcie omawiania sprawozdania pytania zadawali Radni w osobach:
Stanisław Tokarski, Irena Furmańska, Renata Nowosad, Jerzy Stępień, na które
szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to, iż są bardzo małe wpływy z podatku rolnego.
Podatnicy mają zaległości i w roku bieżącym także nie ma wpływu, ponieważ to nie są
zaległości stare lecz bieżące.
Skarbnik Gminy oznajmił, że na 110 000 zł składają się dwie firmy, więc wystarczy, że
jedna nie zapłaci i nie jest wykonany plan.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem jakie firmy nie płacą podatku.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że spółka zmieniła nazwę i jej nie pamięta.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy Wójt umarzał podatek rolny od osób prawnych.
Wójt udzielił odpowiedzi, że nie umarzał podatków rolnych od osób prawnych.
Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę (godz. 1240 – 1251).
Radny Tomasz Helicki opuścił posiedzenie Komisji (godz. 1345)
Przewodniczący Komisji oznajmił, że wykonanie budżetu po stronie dochodów jest bardzo
dobre, nastąpiło duże zwiększenie i pieniądze te zostały wydane na cele służące gminie i jej
mieszkańcom.
Opinia Komisji:
Komisja w drodze głosowania przyjęła i zaopiniowała przedłożone sprawozdanie pozytywnie
jednogłośnie – 5 głosami za.
Przewodniczący na sesji przedstawi pozytywną opinie do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2016 wypracowaną przez Komisję.
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Wójt poinformował, iż w Urzędzie zakończona została kontrola z RIO i kontroler
wypowiadał się dobrze o gminie, wykazał jedynie drobne nieprawidłowości, które są
nieuniknione i nie miał większych uwag.
Komisja dokonała analizy ściągalności podatków za 2016r.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że od wielu lat w gminie są problemy ze ściągalnością
podatków i są zaległości, które narastają. Przewodniczący dodał, że egzekucja jest
prowadzona i widać to po ilości decyzji, tytułów wykonawczych oraz ilości upomnień.
Skarbnik Gminy poinformował, że największe zaległości są w przypadku podatku rolnego
od osób prawnych
Radna Irena Furmańska zapytała, czy żadna zaległość nie jest przedawniona.
Skarbnik Gminy poinformował, że gmina ma 5 lat na rozpoczęcie działań windykacyjnych i
w tej chwili prowadzona jest egzekucja we wszystkich przypadkach, jednak po
nieskuteczności egzekucji niektóre zobowiązania mogą się przedawnić. Wystawiony tytuł nie
przerywa biegu przedawnienia.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że Wójt w stosunku do roku ubiegłego umorzył
podatek na kwotę niewiele wyższą i nie przekroczyła ona 30 000 zł.
Wójt poinformował, że decyduje o umorzeniach dla ludzi potrzebujących, czyli starszych,
chorych, którzy nie mają środków na leki, gdzie w większości przypadków egzekucja byłaby
nieskuteczna.
Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy nadal jest obowiązek publikowania
informacji o osobach, którym umorzono podatek.
Wójt udzielił odpowiedzi, że jest taki obowiązek, jeżeli umorzona kwota przekracza 500 zł.
Skarbnik Gminy dodał, że termin opublikowania jest do końca maja.
Ad. 5
Informację o stanie mienia komunalnego oraz zamierzenia w sprawie zbycia i przejęcia
mienia w 2017r. przedstawiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska.
Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu.
Radna Irena Furmańska wskazała na pomyłkę w datach w tabeli nr 1.
Radna zwróciła się z pytaniem jak wygląda sytuacja z lokalem komunalnym w Czechowie,
czy nie warto byłoby go sprzedać.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska odpowiedziała, że warto sprzedać lokal
jednak nie można tego zrobić, ponieważ nie może wejść do tego lokalu, gdyż były najemca
zostawił w nim swoje rzeczy. W roku bieżącym Pani Kierownik planuje uporządkować
sytuacje z przedmiotowym lokalem.
Przewodniczący Komisji oznajmił, że sytuacja związana z egzekucją należności jest słaba.
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Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że realizuje wszelkie
czynności należące do jej obowiązku, czyli są odnawiane wyroki i sprawy prowadzone są
przez komorników.
Radna Justyna Haliczyn opuściła posiedzenie Komisji (godz. 1410)
Radna Irena Furmańska poprosiła o rozwinięcie zapisu w rozdziale VIII „Komunalizacja
Skarbu Państwa”.
Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że są to postępowania Skarbu
Państwa, gdzie składany jest wniosek do Wojewody o nieodpłatne przekazanie
nieruchomości. Jak w przypadku, gdy gminie przekazano grunty Skarbu Państwa PKP oraz
np. przekazanie w trwały zarząd placówek oświatowych i placówki, które nie mają
osobowości prawnej.
Przewodniczący Komisji poddał przedstawioną informację pod głosowanie.
Opinia Komisji
Komisja zaopiniowała informację pozytywnie jednogłośnie - 4 głosami za.
Ad. 6
Podczas omawiania punktu 11 porządku obrad tj. wolne wnioski, informacje i zapytania głos
zabrali:
Wójt poinformował, iż:
 rozstrzygnięto przetarg na samochód strażacki dla Janczewa,
 w Wawrowie, Lipkach i Santoku wykonawcy będą rozpoczynać prace związane z
termomodernizacją.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o
godzinie 1455 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji

Protokolant

Stanisław Tokarski

Joanna Krystosik
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