Rada Miejska
w Dobrodzieniu
Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 listopada 2013 roku.
Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza wydatków na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
Dobrodzień za okres od 1 stycznia do 30 października 2013 roku.
2. Analiza przekazywanych dotacji z budżetu gminy dla jednostek niepublicznych w tym
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej w roku 2013 oraz sposób ich
rozliczania.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku.
4. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając członków
komisji i zaproszonych gości.
Punkt 1.
Komisja dokonała analizy wydatków na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy
Dobrodzień za okres dziesięciu miesięcy 2013 roku, które przedstawiają się następująco:
OSP KLEKOTNA
− paliwo 353,99 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu
− zakupy sprzętu 405,60 zł

759,78 zł

OSP MALICHÓW- KOCURY
− opał 914,00 zł
− paliwo 938,58 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 204,00 zł
− zakupy sprzętu 470,40 zł
OSP RZĘDOWICE
− paliwo 525,66 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 656,32 zł
− zakupy sprzętu 309,00 zł
OSP BZINICA STARA
− paliwo 304,23 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 3 077, 65 zł
− zakupy sprzętu 3 374,63 zł
OSP GŁÓWCZYCE
− opał 2 400,98 zł
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− paliwo 2 172,05 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 3 656,32 zł
OSP SZEMROWICE
− opał 1364,22 zł
− paliwo 3 775,02 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 7 021,36 zł
− zakupy sprzętu 6 654,99 zł
OSP DOBRODZIEŃ
− opał 4 979,97 zł
− paliwo 8 405,49 zł
− naprawy i przeglądy sprzętu 18 085,60 zł
− zakupy sprzętu 1 258,76 zł
Inne wydatki łącznie na wszystkie jednostki OSP 12 827,32 zł w tym: badania lekarskie i
psychologiczne kierowców, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, wyżywienie podczas ćwiczeń,
medale na 150 lecie związków OSP na śląsku, antena na OSP Dobrodzień, transport.
Na pytanie Przewodniczącej Komisji co ile lat wykonywane są badania lekarskie, Pan Piotr
Więdłocha poinformował, że badania wykonywane są raz na trzy lat, Ostatecznie decyduje lekarz.
Ogółem plan wydatków wynosi 332 265,88 zł
wykonanie wynosi 231 202,64 zł
plan wydatków majątkowych wynosi 117 950 zł
wykonanie wydatków majątkowych wynosi 82 067,12 zł
Wypłaty za akcje wynoszą następująco:
OSP Dobrodzień
11 458,86 zł
OSP Szemrowice
4 042,55 zł
OSP Bzinica Stara
1 508,20 zł
OSP Kocury-Malichów
753,00 zł
OSP Rzędowice
549,00 zł
OGÓŁEM
18 000,00 zł
Stawka za godzinę udziału w akcji wynosi 12, 00 złotych. Wydatki poniesione zostały także w
związku z udziałem w akcji podczas podtopień.
Wypłaty za udział w akcji odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza raz na kwartał.
Pan P. Więdłocha poinformował, że w roku 2014 OSP Główczyce che przystąpić do Krajowego
Systemu Ratownictwa gaśniczego.
Na pytanie radnej R. Gaś ilu jest ochotników w całej gminie, Pan Więdłocha poinformował, że 160
osób z tego w jednostkach od 20 do 40 osób.
Punkt 2.
Komisja dokonała analizy przekazywanych dotacji z budżetu gminy dla jednostek niepublicznych
w tym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej w roku 2013.
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Szczegółową informację na temat realizacji przekazywanej dotacji Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Bzinicy Starej przedstawiła Dyrektor szkoły p. Irena Maśniak. Szkoła działa na
zasadach szkoły publicznej i realizuje program o światowy zgodnie z projektem organizacyjnym
szkoły, zatrudnia nauczycieli z kwalifikacjami zgodnymi do programu nauczania.
Na działalność bieżącą szkoła otrzymuje dotację z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w transzach
miesięcznych do 28 dnia danego miesiąca.
Rozliczenie za poprzedni miesiąc przekazanej dotacji , stowarzyszenie przekazuje gminie do 10
dnia następnego miesiąca wraz z informacją o ilości uczniów uczęszczających w danym miesiącu
sprawozdawczym do placówki, z zaznaczeniem ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz zamieszkujących poza gminą Dobrodzień. Zgodnie ze stanem faktycznym w księdze
rejestrowej uczniów szkoły w danym miesiącu przekazywana jest dotacja na każdego ucznia.
Rozliczenie całkowitej kwoty dotacji na dany rok kalendarzowy następuje po zakończeniu tegoż
roku, do 10 stycznia. Wydatkowane powinno być 100% kwoty dotacji w roku kalendarzowym,
niewykorzystana dotacja na prowadzenie szkoły w danym roku skutkuje zwrotem jej do budżetu
gminy.
Obecnie w naszej placówce uczy się 31 uczniów, w tym 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
1 uczeń zamieszkały poza gminą Dobrodzień.
Kwoty dotacji miesięcznych w roku 2013 wynosiły : styczeń – 27 320,93 zł ( 30 uczniów ); luty 27 320 93 zł ( 30 uczniów); marzec – 27 320,93 zł (30 uczniów); kwiecień – 27 923,01 zł (30
uczniów + wyrównanie); maj – 27 471,45 zł ( 30 uczniów); czerwiec – 27 471,45 zł ( 30 uczniów);
lipiec – 27 471,45 zł ( 30 uczniów); sierpień – 27 471,45 ( 30 uczniów); wrzesień – 27 471,45 ( 30
uczniów); październik – 28 875,66 zł (31 uczniów);
Comiesięczne rozliczenie finansowe wydatkowania otrzymanej dotacji z budżetu gminy obejmuje
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki eksploatacyjne ( energia, woda, przeglądy
techniczne, telefon, internet), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, remonty bieżące oraz
zalecenia Sanepidu i budowlane oraz inne wydatki ( szkolenia pedagogiczne, artykuły biurowe,
środki czystości, prenumeraty czasopism, delegacje służbowe i inne dotyczące bieżącego
funkcjonowania placówki).
Na podstawie umowy dotyczącej wydzielenia i pokrycia części kosztów eksploatacji budynku
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka oraz oddziału zamiejscowego w Bzinicy Starej
Przedszkola Samorządowego w Pludrach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
prowadzonego przez gminę Przedszkole pokrywa części kosztów eksploatacyjnych : opał – 30%
rachunku; energia elektryczna – 205 rachunku; woda i wywóz nieczystości – 10% rachunku, inne
koszty eksploatacyjne – 30% rachunku. Zwrot refundowanej części rachunków następuje po
przedłożeniu rachunku oraz kopii faktur przez stowarzyszenie do ZEASiP w Dobrodzieniu.
Uzyskana kwota refundacji części kosztów przeznaczona jest na bieżące koszty utrzymania szkoły.
Dyrektor I. Maśniak na zadawane pytania przez radnych udzielała obszernych odpowiedzi.
Sprawę przekazywania dotacji i rozliczeń dla jednostek niepublicznych przedstawiła Pani Barbara
Czyż.
Pani Czyż poinformowała, że dotacja na jedno dziecko w szkole niepublicznej jest taka sama jak w
szkole publicznej. Dotacja na dziecko niepełnosprawne przekazywana jest zgodnie z metryczką
oświatową w wysokości 100 % przyznanej kwoty na dany rok.
Do niepublicznego przedszkola w Gosławicach uczęszcza 23 dzieci, natomiast do szkoły 8 dzieci w
tym 4 dzieci z gminy Dobrodzień na które przekazywana jest dotacja miesięcznie.
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Punkt 3.
Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku, które przedstawia
się następująco:

Wyszczególnienie
Dochody ogółem w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób fizycznych,
od osób prawnych
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Wydatki-ogółem:
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
Obrona narodowa

Plan
31.748.136,94
27.424.261,46
4.323.875,48

Wykonanie

%

24.720.422,18
21.402.726,62
3.317.695,56

77,87
78,05
76,73

370.173,02
10.000,00
859.000,00
436.100,00
126.900,00

279.273,40
8.664,06
206.313,68
387.270,03
92.371,83

75,45
86,64
24,02
88,81
72,80

1.757,00
1.000,00

1.314,00
-

74,79
-

-

343,00

-

10.458.024,00
13.180.535,34
648.410,97
500,00
2 .485.651,81

7.411.079,52
11.130.132,90
342.650,72
500,00
1 .928.385,47

70,87
84,45
52,85
100
77,58

163.916,40
59.336,00

142.149,00
57.520,00

86,72
96,94

2.660.207,40

2.588.622,39

97,31

286.625,00
28.739.753,80

143.832,16
19.689.955,24

50,19
68,52

25.760.036,98
2.979.716,82

17.560.305,05
2.129.650,19

68,17
71,48

330.956,46
1.500,00
2.726.739,31
138.053,12
45.000,00
4.060.838,34

217.144,71
1.982.919,45
60.151,60
21.518,85
2.940.332,58

65,62
72,73
43,58
72,41

1.313,97
-

74,79
-

1.757,00
1.000,00
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Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
347.265,88
Obsługa długu publicznego
600.000,00
Różne rozliczenia
120.000,00
Oświata i wychowanie
12.543.417,66
Ochrona zdrowia
130.500,00
Opieka społeczna
3.595.880,81
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
184.391,40
Edukacyjna opieka wychowawcza 488.806,00
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
1 .556.664,92
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1.725.155,79
Kultura fizyczna i sport
141.827,11

233.347,57
363.685,10
8.619.743,85
85.371,60
2.661.715,71

67,20
60,62
68,72
65,42
74,03

145.602,31
304.179,74

78,97
62,23

568.804,78

36,54

1.368.667,57
115.455,85

9,34
81,41

Na pytania członków komisji odpowiedzi udzielała Pani Barbara Czyż.
W ciągu III kwartałów 2013r. spłaty kredytów i pożyczek na plan 4.965.921,00 zł wykonano
4.351.349,70 zł tj. 87,63%
W tym na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków europejskich na
plan 2.458.690,00 zł wykonano 2.458.689,08 zł tj. 100%
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.09.2013r. wynosi 9.988.237,62
zł.
Punkt.4
W sprawach różnych:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Irena Miosga
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