PROTOKÓŁ NR 6/2019
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 06 maja 2019 roku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według załączonej listy
obecności. Na 7 członków, obecnych 5. Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak,
Skarbnik Gminy Alina Janik.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Marcin Kus,
który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
2. Przygotowanie procedury absolutoryjnej:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za
2018 rok,
b) analiza i zatwierdzenie sprawozdań finansowych,
c) analiza i zatwierdzenie inf. o stanie mienia komunalnego,
d) opracowanie i zatwierdzenie wniosku w sprawie absolutorium (Uchwała Komisji
Rewizyjnej wraz z Opinią z wykonania budżetu za 2018 r.)
3. Sprawy różne.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.
Burmistrz poinformował, że zgodnie z ustawą raport o stanie gminy powinien być
przedłożony Radzie do dnia 31 maja. Założono, że Raport zostanie przekazany już na początku
maja. Jednakże z uwagi na długi weekend majowy oraz konieczność dokonania ostatnich szlifów
w dokumencie, niemożliwym było udostępnienie go już na czas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Dodał, że nastąpi to w najbliższych dniach.
Uwag nie zgłoszono. Wyjaśnienia zostały przyjęte do wiadomości.
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Ad 2.
Przewodniczący Komisji wskazał, że wszystkie niezbędne materiały dotyczące procedury
absolutoryjnej zostały przekazane Radnym w ustawowym terminie. Zapytał o uwagi do tych
materiałów.
Radny Tomasz Nosol zapytał o środki, które nie zostały wykorzystane w minionym roku
budżetowym min. w kwestii „Senior Plus”.
Burmistrz wyjaśnił, że realizacja tego zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
a wszystko zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Zakończenie realizacji
zadania pn. Przebudowa szpitala na potrzeby domu dziennego pobytu, została przewidziana na
czerwice bieżącego roku.
Pani Skarbnik dodała, że z zeszłorocznych pozostałości zostaje do spłaty zobowiązanie
związane z nabyciem nieruchomości od Powiatu Prudnickiego oraz kredyty.
Burmistrz zaznaczył, że w 11/12 ułamka budżet z 2018 roku nie był wykonywany przez
obecne władze, a koniec 2018 roku był bardzo trudny. Niemniej jednak budżet został zamknięty
na plusie.
Pani Skarbnik zaproponowała, by radni szczególnie pochylili się nad częścią opisową
Sprawozdania, gdzie znajduje się informacja o kondycji finansowej Gminy, gdzie zawarty jest
wyniki finansowy Gminy oraz aktualne zadłużenie. Pozwala to ocenić w jakiej sytuacji Burmistrz
rozpoczął swoją pracę. Pod dyskusję poddane zostały poszczególne tematy zawarte
w sprawozdaniach.
Pani Skarbnik wskazała, że dochody własne Gminy pozwalają wydobyć rzeczywisty
potencjał Gminy. Tymczasem Gmina Głogówek wykazuje bardzo niski wskaźnik dochodów
własnych, kształtujący się na poziomie 42%. Uznała, że należałoby się zastanowić jak zmienić
taki stan rzeczy. Wskazała, że znienawidzone przez wszystkich podatki generują długofalowe
dochody dla Gminy, dlatego też warto pochylić się nad ich podniesieniem. Zaproponowała, by
przekonać mieszkańców do tego, że ich wkład własny przyczyni się do rozwoju Gminy, wpłynie
na poprawę jakości infrastruktury. Dodała, że zależy jej na tym, by radni byli przekonani
o zasadności ewentualnych podwyżek podatków. W związku z czym zostaną radnym
przedstawione analizy porównawcze w stosunku do gmin ościennych, a także w stosunku do
gmin podobnych wielkością. Oświadczyła, że jest zwolennikiem podnoszenia podatku corocznie
o wskaźnik inflacji.
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Burmistrz dodał, że ewentualne podwyższenie podatków nie spowoduje wyjścia poza
bezpieczny poziom, ponieważ kwestia ta regulowana jest ustawą. Wskazał, że w naszej Gminie
podatek nie był podnoszony od co najmniej dwóch lat, do tego dochodzą relatywnie niskie opłaty
związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Podobnie sytuacji rysuje się w opłatach za wodę
i ścieki. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy.
Pani Skarbnik oświadczyła, że Gminy Głogówek nie stać na miano raju podatkowego.
Dodała, że w przypadku, gdy podatek nie jest podnoszony o wskaźnik inflacji wówczas, o ten
wskaźnik maleją wpływy do budżetu.
Burmistrz zaznaczył, że mowa jest o kilkunastu złotych w skali roku – tyle ostatecznie
ewentualnie wzrośnie podatek.
Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych
i omówionych materiałów tj.:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za2018 rok,
2) sprawozdań finansowych,
3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok,
4) informacji o stanie mienia komunalnego.
W zawiązku z powyższym Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2018 rok przez Burmistrza Głogówka. Następnie
Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr I/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Głogówku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głogówka
z wykonania budżetu za 2018 rok, z dnia 06 maja 2019 roku, wraz z opinią Komisji.
Uwag nie zgłoszono. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
5 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
W/w uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z Opinią stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy kwota 3.973.979,42 zł obejmuje zaległości czynszowe.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że prawie w całości kwota ta zawiera zaległości czynszowe.
Pod dyskusje poddano kwestie zaległości czynszowych, ewentualne możliwości ich niwelowania,
jak również rozważono konsekwencje zastosowania umorzeń.
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Ad 3.
Przewodniczący poinformował, że termin sesji absolutoryjnej został ustalony na dzień
27 maja 2019 r. na godz. 16:00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząc
Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus
Protokolant
Małgorzata Wolf
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