
Protok61 Nr 312011 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


w dniu 7 czerwca 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz~to 0 godz. 16.00 
Porzqdek obrad oraz lista obecnosci stanowiqzaiqcznik do protokolu. 

W posiedzeniu uczestniczyla : 

l.Glowna Ksi~gowa Pani Renata Lubiarz 

2.P.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik 

Przewodniczqcy Komisji Pan Herbert Kocur powital zebranych i przedstawil 

projekt porzqdku posiedzenia. 

Czionkowie Komisji nie wniesli uwag do przedstawionego porzqdku obrad. 


Ad.l 
P.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik w odpowiedzi na zapytania Komisji 
omowila nast~pujqce informacje : 
DOCHODY: 
- r6znic~ pomi~dzy planem , a wykonaniem wpJat na wyzywienie 
- dot. srodkow z przeznaczeniem na real i zacj~ projektu "Dobry start - dobra 

przyszlosc - wyrownywanie szans edukacyjnych dzieci i mlodzieZY Gminy 
Toszek" 

- kryteria i zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczni6w 
WYDATKI: 
- liczb~ uczni6w w placowkach oswiatowych 
- opiata PFRON 
- wydatki w rozdz. 80104 : w kwocie 39.989,08 zl i 60.88 1,83 Z1 
- wydatki w rozdz. 80110 : w kwocie : 88 .102,24 Z1 i 151.286,52 zi 
- wydatki w rozdz. 801 14 w kwocie: 12.459,74 zl i 13.085,62 z1 
- wydatki w rozdz. 8014 8 w kwocie 1.340,36 zl 
- w rozdz. 80195 przedstawiia dziaialnosc wioski intemetowej w Paczynie oraz 

Centrum ksztakenia na odlegiosc w Pniowie. 
Wszystkie w/w inforrnacje stanowiq zaiqcznik do protokolu. 
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Ponadto w odpowiedzi na pytania - Pani Cieslik wyjasni1a : 
- dodatki mieszkaniowe przys1uguj'l. zatrudnionym co najmniej na 0,5 etatu 

i ich wysokosc uzalezniona jest od ilosci czlonk6w rodziny - ksztaltuj'l. sil( 
w wysokosci od 30 do 60 zl 

- dodatek wiej ski przysluguje nauczycielom w gminach wiejskich oraz w 
mi escie do 5.000 mieszkanc6w - zatrudnionym co najmniej na 0.5 etatu 
w wysokosci 10% od placy zasadniczej 

- dodatek motywacyjny wyplacany jest uczniom za szczeg61ne wyniki w nauce, 
osi'tgnil(cia sportowe.Przyznaje go Komisja szkolna w wysokosci max. 182 Z1 
Jest on wyplacany od II semestru klasy IV - raz na rok lub raz na semestr w 
zaleznosci od zapis6w w Regulaminie 

Przewodnicz'l.cy Komisji podzil(kowal Pani Cieslik za udzielone wyjasnienia. 
W nastl(pnej kolejnosci czlonkowie Komisji zapoznali sil( z przygotowanymi 
informacjami na pytania sformulowane na poprzednim posiedzeniu. 
Wszystkie informacje stanowi'l. zal'l.cznik do protOk01U. 
W trakcie analizy wydatk6w w Dz. 900 rozdz. rozdz. 90004 - wydatki na 
utrzymanie fontanny w wysokosci 10.10.204.03 Z1 - Komisja zwr6cila sil( 0 
przygotowanie dodatkowej informacji : 
- 7.329,8 zl- kto wykonuje uslugl( setwisow'l. 
- 1.464 zl- wyjasnic co miesci sil( w tej kwocie 
- 812,52 zl - kto wykonuje demontaz i montaz i przechowuje zadaszenie 
Ponadto Komisja zwr6cila si l( 0 dodatkowe informacje dotycz'l.ce wydatk6w 
w Dz. 900 rozdz. 90015 - oswietlenie ulic , plac6w i skwer6w : 
- 128.333 ,3 J Z1 - sp1ata fat za modemizacjl( oswietJenia ulicznego - ile rat 

pozostalo do splaty 
- punkty swietlne - rozpisac na poszczeg61ne solectwa i miasto 
- jak brzmi umowa na sprzedaz energii 
Pani Renata Lubiarz poinformowala , ze r6znica pomil(dzy dochodami z 
czynsz6w przedstawiona w sprawozdaniu ,a wymienion'l. w Informacji 0 stanie 
mienia najprawdopodobniej wynika z naliczonego podatku WAT 15.409 ,80 zl l 
Zaleg10Sci w czynszach wg stanu na 31.XII.20 1 (I r. - wynosz'l. 802.686 - jest to 
kwota narastaj'l.ca . 
W zwi'l.zku z powyzszym Komisja zwr6ci1a sil( (0 przygotowanie infotmacji : 
w jakiej wysokosci zaleg10sci powsta1y w roku 2010? 
Pani Lubiarz wyjasnila , ze : 
11 cZI(s6 wyr6wnawcza sUbwencji og61nej sk1ad a sil( z kwoty podstawowej 

i kwoty uzupelniaj'l.cej . 

Podstawl( do ustalenia wysokosci kwoty podstawowej stanowi'l. dane 

ze sprawozdan z wykonania dochod6w podatkowych.Kwotl( podstawow'l. 

otrzymuj'l. gminy , w kt6rych doch6d na 1 mieszkanca jest nizszy od 92% 

sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkanca w kraju. 


http:narastaj'l.ca
http:31.XII.20
http:dotycz'l.ce
http:10.10.204.03
http:Przewodnicz'l.cy
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Wysokosc kwoty uzupe1niaja,cej uzalezniona jest od g~stosci zaludnienia w 
gminie w relacji do sredniej g~stosci zaludnienia w kraju i dochodu gminy 
na 1 mieszkanca .Kwot~ uzupelniajqcq otrzymujq tylko te gminy , w ktorych 
gt<stosc zaludnienia jest nizsza od sredniej g~stosci zaludnienia w kraju i 
dochod podatkowy na 1 mieszkanca gminy nie jest wyzszy niz 150% 
sredniego dochodu podatkowego na 1 mieszkanca w kraju 

2/ czt<sc rownowazqca subwencji ogolnej przyznawana jest w wysokosci 25% 
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich , w ktorych wydatki na dodatki 
mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzajqcym rok bazowy ,w 
przeliczeniu na jednego mieszkanca gminy by!y wyzsze od 90% srednich 
wydatkow na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich 
i miejsko- wiejskich wykonanych w roku poprzedzajqcym rok bazowy 
w przeliczeniu najednego mieszkanca tych gmin 

W podsumowaniu omawiania sprawozdania Komisja zwrocila sit< jeszcze 0 

przygotowanie wyjasnienia dotyczqcego romic), pomit<dzy planem / 560 .000 zl / 
a wykonaniem / 551.336,91 zl/ podatku rolnego oraz 0 przygotowanie 
wysokosci ulg i umorzen. 

Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji podzit<kowa1 za udzial 
i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 17.40 

PrZewod~qCY IS9mij ji IProtofirl;:?)ala :2;:. dI~,£vi;
Doro~ha Herbert Kocur 


