Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
12.04.2017 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 05.04.2017 roku.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2016 rok - dochody.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Łukszo otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał członków Komisji i
stwierdził prawomocność posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji obecni.
Ad. 4.
Protokół z Komisji z dnia 05.04.2017 został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Radny J. Ankiewicz – zwróciłem uwagę na kilka elementów dotyczących dochodów:

Najmniejsze wykonanie w dziale 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 27,05 %. Należy
prosić o wyjaśnienie podanych kwot – str. 7 – 8 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2016
rok.

Dział 700: gospodarka mieszkaniowa – 29,12 %. Wyjaśnienia na str. 23 – brak sprzedaży nieruchomości z
pewnością ze względu na braku planu. Sytuacja powinna poprawić się po uruchomieniu procedury uchwalenia
planu.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75,92 %.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyjaśnienia na str. 27.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat. Zwróciłbym się tu z pytaniem do Pana Wójta o plan na rok 2016 w
tym paragrafie. Wykonanie w rodzaju należności: opłata planistyczna, jest minimalne. Kwota wykonania aż
razi po oczach: 192,35 zł. Wyznaczenie opłaty wymaga dużego nakładu pracy nieadekwatnego do uzyskiwanej
kwoty.

Wysoki plan wykonania w Straży Gminnej z mandatów: 159,71 % - wpływy z tytułów grzywien, mandatów i
innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Bardzo dobra wiadomość to taka, że odbijamy się jeśli chodzi o podatek od środków transportowych firm
leasingowych. Mamy tu porównanie w latach 2008 – 2016 i widzimy wzrost.
Radny M. Przybylski – z satysfakcją muszę stwierdzić, że po 2 latach funkcjonowania obecnej rady zmniejszył się dług z
ok 60 % do 39,53%. – jest to wartość w okolicach średniej krajowej.
Radny J. Ankiewicz: reasumując: plan dochodów budżetowych został wykonany w 91,95 %.
Radny M. Przybylski – co do ulicy Sprzecznej – do tematu należałoby podejść kompleksowo, czyli połączyć plan z
obsługą komunikacyjną.
Radny J. Ankiewicz – ulica Sprzeczna – też musimy przedyskutować, czy robimy jako Gmina działki po 600 m, czy
przeznaczamy to pod „developerkę”. Pamiętajmy, że jako gmina nie mamy w tym miejscu wykupu dróg publicznych.
Radny M. Przybylski – nie zapomnijmy, że wpływ z PIT też jest znaczący.
Radny J. Ankiewicz – na kolejnym posiedzeniu Komisji sformułuję wniosek dotyczący ulicy Sprzecznej w Suchym Lesie.
Ad. 6 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Justyna Krawczyk

