Protokół nr 9
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 03 sierpnia 2015
Dnia 03 sierpnia 2015 o godzinie 15.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015
3. Zapoznanie z przebiegiem realizacji projektu dokumentacji technicznej kanalizacji
sanitarnej.
4. wolne głosy i wnioski
Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt.1 Przewodniczący Komisji powitał zebranych. Po stwierdzeniu obecności wszystkich
radnych i uzyskaniu informacji, ze wszyscy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniego
posiedzenia oraz zgadzają się ze sformułowanymi wnioskami , przystąpiono do zatwierdzenia
protokołu. Wszyscy zebrani głosowali za przyjęciem protokołu.
Ad. Pkt.2 Przystąpił do realizacji pkt.2 porządku obrad. Przewodniczący komisji udzielił
głosu skarbnikowi gminy , celem zreferowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za
okres od początku roku do końca I półrocza 2015. Omówiono ogólne sumy planowanych
i wykonanych dochodów i wydatków budżetu , które przedstawiają się następująco.
wyszczególnienie

plan w złotych

A. Dochody
w tym :

53,21%

dochody bieżące
dochody majątkowe

B. Wydatki
w tym:

23 054 766,63

wydatki majątkowe

12 267 104,54

22 274 319,98

12 213 008,99

780 446,65

54 095,55

43,32% 24 972 170,63

wydatki bieżące

wykonanie w złotych

20 867 352,45
4 104 818,18

C. Deficyt budzetu /nadwyżka - 1 917 404,00
D. finansowanie - nadwyżka
1 917 404,00

10 817 582,34
10 251 373,54
566 208,80

1 449 522,20

W dalszej kolejności omówiono szczegółowo poszczególne pozycje dochodów i wydatków
budżetu. Materiał omawiany przez radnych na posiedzeniu komisji w wersji opisowej
opublikowany jest na stronie BIP gminy, w zakładce budżet pod nazwą „informacja
o wykonaniu budżetu gminy Krzemieniewo za I półrocze 2015.”
Z zadowoleniem przyjęto informacje o stanie dochodów gminy. Nie wniesiono żadnych
uwag do części dochodowej budżetu.
Analizując zrealizowane wydatki budżetu dyskusja zrodziła się przy omawianiu wydatków w
dziale 700- gospodarka mieszkaniowa i dziale 710- działalność usługowa .
Radni pytali o
- koszty poniesione na wyceny działek będących w wieczystym użytkowaniu.

Skarbnik gminy wyjaśniła , że wycena działek użytkowanych wieczyście jest niezbędnym
elementem , który posłuży do ustalenia wyższych opłat od stycznia 2016.
Wyceniono 59działek. Poniesiono w związku z tym koszty w kwocie 14. 634,18 zł.
- podpisane umowy na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i
projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
Przewodniczący Komisji pytał Wójta o to, kto jest inicjatorem zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego. Z wyjaśnień Wójta wynikało , że sprawa musi być
zainicjowana przez właściciela działki. Przewodniczący Komisji zaproponował aby
przemyśleć zmianę w planie zagospodarowani przestrzennego, która obejmowałaby działki
przy ul. Leśnej w Krzemieniewie i w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej za firmą
budowlaną. Uważał też , że to gmina a nie mieszkańcy powinna inicjować tego typu zmiany.
Uzasadniając to stwierdzenie wskazywał., że to urzędnicy mają ku temu większe możliwości
i powinni wręcz mieszkańcom podpowiadać i wskazywać tego typu zadania , zgodnie z
kierunkami rozwoju gminy. Odpowiadając na argumenty przewodniczącego Wójt stwierdził,
że można rozpropagować taką akcję przyjmowania wniosków do zmiany planu
zagospodarowania. Trzeba by dotrzeć skutecznie z informacją do mieszkańców i wówczas
byłoby wiadomo, czy mieszkańcy są tym zainteresowani.
- czy gmina kiedykolwiek udzielała dotacji na remont obiektów zabytkowych i czy takie
wnioski do urzędu wpłynęły w roku 2015.
Wójt wyjaśnił, że o udzielenie dotacji chciała się ubiegać parafia w Oporowie, na remont
kościoła. Niemniej jednak rada gminy musiała w pierwszej kolejności zaktualizować uchwałę
o zasadach przyznawania dotacji na zabytki, co uczyniono na ostatniej sesji w dniu
28.07.2015. Po wejściu w życie tej uchwały, parafia i inne osoby lub podmioty będą miały
stworzone warunki do wystąpienia o dotację. Ograniczeniem w tej kwestii jest tylko kwota
zabezpieczona w budżecie roku 2015 .
Na powyższym zakończono realizację punktu 2 porządku obrad.
Ad. Pkt.3
Przewodniczący Komisji , chcą skorzystać z obecności Wójta zaproponował aby powrócić do
tematu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia ścieków w Luboni. Sprawa
wpisania tej inwestycji wartej ponad 32.000.000 zł do wieloletniej prognozy finansowej
wywołała spore emocje na ostatniej sesji Rady Gminy. Przewodniczący Komisji stwierdził,
że realizacja tej inwestycji nie może całkowicie zahamować innych zadań inwestycyjnych
w gminie.
Ponadto uważał , że przedstawienie sposobu finansowania tej inwestycji oraz spłaty
prognozowanego kredytu skarbnik gminy przedstawiła w taki sposób, że radni z dużą obawą
przystąpili do głosowania nad uchwałą.
Wójt Gminy ponownie wyjaśnił, że do wieloletniej prognozy finansowej wpisano
przedsięwzięcie po to ,aby po otrzymaniu dokumentacji można było przystąpić do ogłoszenia
przetargu, który wyłoni wykonawcę. Prognoza finansowa obejmuje lata 2015-2024 i pokazuje
kwoty prognozowanego kredytu i jej spłaty. Informacja zawarta w prognozie przewiduje
sfinansowanie całego zadania kredytem bankowym komercyjnym. W związku z tym
przedstawione są duże kwoty kredytu i duże kwoty spłacanych w poszczególnych latach
odsetek od kredytu. Przedstawiony w prognozie scenariusz realizacji tego zadania jest
najgorszym z możliwych. Gmina będzie ubiegała się o środki unijne , które w tym momencie
w prognozie nie mogły być zawarte , gdyż nie ma żadnych umów , które był świadczyły o
realności tych zapisów. Ponadto w prognozie nie ma planowanych nadwyżek budżetowych
poszczególnych lat. Gmina również będzie ubiegała się nie tylko o kredyt komercyjny ale

również z innych źródeł np. funduszy ochrony środowiska , z których kredyty są
częściowo umarzalne. Omawiana wieloletnia prognoza finansowa w postaci załączników
nr 1 i 2 została załączona do niniejszego protokołu pod numerami zał.2 i zał. 3 .
Przewodniczący pytał jak przebiega przygotowanie dokumentacyjne tej inwestycji.
Czy są już opóźnienia w realizacji ?
Wójt wyjaśnił , że opóźnień nie ma ale pojawiają się pierwsze trudności z projektem sieci
kanalizacyjnej na terenie wsi Garzyn. Dyrekcja dróg krajowych i autostrad nie wyraziła
zgodny na to, by sieć kanalizacyjna biegła w pasie drogi krajowej nr 12.
Ponadto niektórzy mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę przykanalików.
Wójt również udzielał wyjaśnień w sprawie projektowanych zlewni ścieków .
Radni dopytywali również czy projektowana oczyszczalnia ścieków będzie miała możliwości
odbioru ścieków dowożonych.
Następnie wywołano temat dowożenia uczniów do szkół i wniosków wypracowanych przez
komisję na poprzednim posiedzeniu. Rozgorzała dyskusja na temat możliwych rozwiązań,
które przyniosłyby oszczędności do budżetu gminy. Radni sugerowali, aby oszacować koszty
dowożenia wyłącznie tych dzieci, w stosunku do których gmina ma obowiązek dowożenia.
Wójt Gminy stwierdził, że pracownicy urzędu przygotują stosowną symulację kosztów po
rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Radna Henryka Przybylska pytała, do czego taka analiza miałaby służyć. Czy radni zmierzają
do ograniczenia dowozów? Osobiście nie zgadzała się z tym stanowiskiem uważając ,
że mieszkańcy przyzwyczaili się do możliwości korzystania z przewozów. Sugerowała
ostrożność w tym temacie, aby nie doprowadzić do sytuacji , że autobus pojedzie pusty ,
nie zabierając tych którzy tym obowiązkiem nie będą objęci.
Podsumowując dyskusję , Przewodniczy Komisji stwierdził, że radni nie podejmą pochopnie
żadnej decyzji. Aby jakąś decyzję podjąć warto posłużyć się analizą finansową. Wobec tego
Komisja będzie oczekiwała na przedłożenie jej, takiego dokumentu.
Radni wykorzystując obecność Wójta pytali również czy jawią się szanse na pozyskanie
inwestorów w strefie przemysłowej gminy. Uzyskali odpowiedź , że Urząd Marszałkowski
w Poznaniu , poszukuje terenów inwestycyjnych da dwóch firm zagranicznych. Gmina
zgłosiła również posiadanie takich terenów na których można inwestować. Na razie nie
wiadomo , czy inwestorzy zdecydują się podjąć rozmowy z gminą.
Posiedzenie miało charakter informacyjny zatem, komisja nie skierowała odrębnych
wniosków z dzisiejszego posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpanie pytań Przewodniczący Komisji poprosił o uzgodnienie terminu
kolejnego spotkania. Po uzgodnieniach ustalono, że komisja odbędzie się w dniu 21 sierpnia
br. o godzinie 8.00 w Zespole Szkól w Nowym Belęcinie
Na powyższym protokół zakończono.
protokółowała D.A
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