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P r o t o k ó ł    Nr     /2014 r. 

Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2014 r. 

 

Przewodniczący Komisji A. Dudek otworzył posiedzenie komisji, a następnie 

przedstawił proponowany porządek obrad.  

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.                                                

2/przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.                         

3/ zmian w budżecie gminy na 2014 r.                                                    

4/ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu        

    na rok 2015.                                                                                   

5/wynagrodzenia Burmistrza MiG Międzylesie.                                           

6/uchylająca uchwałę w sprawie podatku rolnego.                                         

7/nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Międzylesie. 

2. Sprawy różne. 

 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.  

Podczas komisji obecnych było 4 radnych na ogólny skład komisji 6 osób. 

Nieobecni byli: Mariusz Harasiński, Krzysztof Rusinek.  

Ad. 1 

1/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia 

budżetu gminy na 2015 r. Dochody budżetu gminy nr 2015 r; zaplanowano na 

kwotę 22 664 240 zł, która jest niższa o 17,12% od przewidywanego wykonania 

dochodów w roku 2014. Natomiast plan wydatków budżetu gminy na 2015 wynosi  

20 946 940 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19 030 644,17 zł 

(90,85% ogółu wydatków), z tego 41,20% na wynagrodzenia i pochodne                                

w jednostkach gminnych (placówki oświatowe, stołówki szkolne, świetlice szkolne, 

świetlice wiejskie, dowozy uczniów do szkół, obiekty sportowe, Urząd Miasta                         

i Gminy, OSP). Pozostała część 58,80% planowana jest na wydatki pozostałe, a w 

tym związane z działalnością statutową tych jednostek. Wydatki majątkowe 

zaplanowano na kwotę 1 916 275,83 zł (9,15% ogółu wydatków) i są to  wydatki 

inwestycyjne z czego współfinansowane z dotacji  w wysokości 515 907 zł,                             

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 238 000 zł                             

w ramach POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 214-2020, w wysokości 

180 000 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz z dochodów 

własnych w wysokości 982 368,83 zł.  
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Łącznie w budżecie na 2015 r. zaplanowano 22 zadania inwestycyjne. Spośród nich 

najistotniejsze to: 

- budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153 o wartości 280 000 zł.  

- budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu dz. nr 414 o wartości  

  100 000 zł.  

- remont dachów na Domkach Tkaczy wartość 325 907 zł. 

- budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2 – wartość  

  zadania 30 000 zł.  

- remont budynków mieszkalnych w Długopolu Grn 180 000 zł. 

- budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie  

   niebezpiecznych na terenie gminy Międzylesie 132 500 zł.  

- odbudowa dróg gminnych w Boboszowie i Długopolu Grn – łączna wartość  

  300 000 zł.  

- 3 zadania w ramach funduszu sołeckiego,  o łącznej wartości – 21 973,58 zł; 

 

Na 2015 rok  nie przewidziano przychodów. Rozchody zaplanowano w wysokości 

1 717 300 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.                                                                     

Planowane jest spłacenie rat kredytów i pożyczki w wysokości 1 717 300 zł. 

Prognozowana kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 5 788 800 zł, co daje 

wskaźnik 25,54% w stosunku do planowanych dochodów.    

                                                                                                                              

Burmistrz MiG T. Korczak  poinformował, że projekt budżetu podlega 

zaopiniowaniu przez RIO. Pozytywna opinia w spr. projektu budżetu oraz 

wieloletniej prognozy wpłynęła do gminy 05 grudnia br. Budżet stanowi plan po to 

żeby zdobyć pieniądze na zaplanowane zadania inwestycyjne i bieżące. W 2015 r; 

będziemy realizować pewne zadania wspólnie z innymi gminami. Już wcześniej takie 

zadania również były realizowane.    

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z czym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 

2015. 

Burmistrz MiG podziękował komisji i pani i Skarbnik za pracę nad tworzeniem 

budżetu.  Dodał, że nad tym budżetem bieżąco będzie pracować rada.  

2/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt WPF. Jest to dokument 

wskazujący kierunki polityki finansowej gminy, w tym prognozowania budżetu, 

analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania 

i spłaty zadłużenia Gminy Międzylesie na lata 2015-2019. 

Burmistrz MiG wskaźnik WPF dla każdej gminy, jest indywidualnie przyjęty. Nie 

ma możliwości spłaty całego długu w momencie kiedy istnieje możliwość jego spłaty. 

Zadłużenie gminy jest tak skonstruowane, że ono jest ale możemy je rozłożyć na 

raty uzyskując wolne środki. Z budżetem gminy tak jak z budżetem domowym  jest 

bardzo podobnie.   

Skarbnik MiG A. Ziental poinformowała, że w 2015 r; zaplanowano nadwyżkę 

budżetową w wysokości 1 717 300 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów. 
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Kwota długu w latach 2015-2019 wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów                         

w wysokości 1 717 300 zł, a z harmonogramem spłat rat kredytów winno się spłacić 

kwotę 1 987 300 zł. Różnica w wysokości 270 000 zł zostanie spłacona w roku 

2018. Kwota długu w latach 2015-2019 wynika z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których spłata finansowana 

będzie z dochodów własnych.  

Burmistrz MiG wyjaśnił, że zobowiązania o charakterze unijnym nie mogą 

przekroczyć 60%.  

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z czym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Międzylesie.                          

3/Skarbnik MiG A. Ziental omówiła projekt zmian w budżecie gminy na 2014 r. 

Zmiany mają charakter porządkowy w zakresie zwiększenia o kwotę 5 167  08 zł                         

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 300 zł z tytułu 

otrzymanej darowizny dla sołectwa Damaszków z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci. Zmian w budżecie                               

w zakresie wydatków dokonano z tytułu: przeniesienia pomiędzy działami, 

rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków Zespołu Szkół 

w Międzylesiu, zwiększenia o kwotę 3 717 08 zł na oświetlenie uliczne, zwiększenia 

o kwotę 300 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla sołectwa Domaszków                                  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci. 

Zmiany w załączniku nr 3-plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi 

finansowanych jednostek budżetowych na 2013 rok, zwiększenie dochodów                        

i wydatków o kwotę 25 000 zł w tym:  o kwotę 11 000 zł oraz o kwotę 9 000 zł. 

Zmiany w załączniku nr 4 Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zwiększono do 

kwoty 15 812,08 zł.  

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z czym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

4/Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń  przedstawiła projekt uchwały informując, że 

uchwała określa zasady obliczania stawek dotacji przedmiotowych, wysokość oraz 

sposób rozliczania ich w ramach wysokości ustalonych dla ZGKiM. Dotacją 

przedmiotową objęte są zadania realizowane przez ZGKiM w zakresie wymienionym 

poniżej i dla tych obszarów jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych 

przedstawiają się następująco: 

- gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym - 23,72 zł/m2/rok,  

- gospodarowania zasobami niemieszkalnymi – świetlicami wiejskimi – 

9,18/m3/rok, 

- unieszkodliwia ścieków, usuwania komunalnych nieczystości stałych, zbiórki                           

   i unieszkodliwia odpadów zbieranych selektywnie – 1,00zł/m3. 

Stawki dotacji ustalone są na podstawie przedłożonych przez Kierownika Zakładu 

danych za rok 2014 dot.: 
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- wielkości powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, z wyszczególnieniem ich  

   liczby, metrażu i położenia.  

- miesięcznych ilości sprzedanych ścieków na oczyszczalnię oraz miesięcznych  

   wydatków działalności z tym związanych. 

- wielkości powierzchni komunalnych lokali niemieszkalnych – świetlic wiejskich,                     

   z wyszczególnieniem ich liczby, metrażu i położenia.  

Dotacje przekazywane są na rachunek ZGKiM w okresach miesięcznych                                     

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie związane z danym obszarem 

działalności. Kierownik ZGKiM przedstawia Burmistrzowi MiG rozliczenie dotacji                        

w okresie rocznym, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego 

dotyczy. Również w przypadku niewykorzystanej dotacji Zakład ma obowiązek 

zwrócić kwotę dotacji najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego, po roku 

którego dotyczy.  

 

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z czym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla ZGKiM w Międzylesiu na rok 2015.                                                                                    

5/Przewodniczący RM J. Marcinek przedstawił i omówił projekt uchwały                         

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. W związku z tym, że rozpoczęła się nowa 

kadencja, a wraz z nią rozpoczął się nowy stosunek pracy Burmistrza, należy podjąć 

uchwałę o wynagrodzeniu Burmistrza. Proponowane wynagrodzenie jest na 

poziomie z przed 4 lat. W poprzedniej kadencji jak i wcześniej kwota wynagrodzenia 

była niezmienna w skład, której wchodzą poszczególne składniki: 

- wynagrodzenie zasadnicze – 4. 862 zł, 

- dodatek za wysługę lat – 20% - 972, 40 zł, 

- dodatek funkcyjny – 1.628 zł, 

- dodatek specjalny – 28% - 1.817,20 zł 

RAZEM – 9.279,60 zł/brutto. 

 

Przewodniczący RM poinformował, że również i teraz proponuje wymiar 

wynagrodzenia tj. przedstawiono powyżej. 

 

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z czym komisja w drodze głosowania 

jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.  

 

6/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła i omówiła projekt uchylający uchwałę                      

w sprawie podatku rolnego. Wyjaśniła, że zapis tej uchwały stał się 

bezprzedmiotowy z uwagi na to, że skończyła się grupa docelowa, której on 

pierwotnie dotyczył (emeryci i renciści) w wyniku czego należy uchylić go tą, że 

uchwałą.  

 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym komisja nie wniosła uwag i w drodze 

głosowania jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie podatku rolnego.  

 

7/ Kier. Ref. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały  w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w mieście Międzylesie. Informując, że na wniosek 
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mieszkańców nowopowstającej ulicy położonej na działce nr 391/8 w obrębie 

Międzylesie został przygotowany projekt uchwały o nadaniu tej drodze nazwy 

zaproponowanej przez jej mieszkańców pt. „Na Wzgórzu”. Wszyscy mieszkańcy 

nowopowstałej ulicy wyrazili zgodę na nadanie w/w nazwy tej, że ulicy.  

 

Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym komisja nie wniosła uwag i w drodze 

głosowania jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w mieście Międzylesie. 

 

Ad. 2 

Sprawy różne; 

Przewodniczący Rany A. Dudek zwrócił się z zapytaniem czy istniej możliwość ze 

gmina pozyska środki na dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Burmistrz MiG w odpowiedzi poinformował, że na chwilę obecną takiego programu 

nie ma, jednak część ludzi realizuje to zadanie przy wsparciu środków z Funduszu 

Ochrony Środowiska.   

Radna K. Dragan zwróciła się o informacje nt. możliwości zakupu sprzętu do 

ćwiczeń tzw. siłownię zewnętrzną dla Długopola Grn.  

Burmistrz MiG nie jest to w gruncie rzeczy drogie. Jednak samo utrzymanie wraz                        

z homologacją jest kosztowne.    

Burmistrz MiG przystąpiliśmy do opracowywania WPI na lata 2015-2023 w formie 

konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do WPI na 

specjalnie przygotowanym formularzu propozycji w formie papierowej                                            

i elektronicznie. Termin składania propozycji wyznaczono do 31 stycznia br. 

Następnie wszystkie propozycje będą przeanalizowane pod kątem wpisania ich do 

ostatecznej wersji projektu WPI.   

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Protokół: 

 

                    Przewodniczący  

                  Komisji Rewizyjnej                                                                           

                

                     Andrzej Dudek  
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