
Kietrz dn. 22.06.2021 r.   

Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej  

z dnia 17 czerwca 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 1000. 

Stan komisji rewizyjnej: 4 członków- wszyscy obecni.  

W posiedzeniu uczestniczyli: 

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna –Bator, 

- Skarbnik Gminy – Beata Trzcińska, 

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu- Mirosław Skoczylas.  

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji rewizyjnej pan Lesław Kuśnierz, który poinformował, iż celem 

spotkania jest zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego 

Gminy Kietrz, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i przekazane Radzie 

Miejskiej w Kietrzu.   

 

Przewodniczący komisji zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o pkt. Podjęcie wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Kietrza. 

Wniosek Przewodniczącego komisji o rozszerzenie porządku został przyjęty (3 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących).  

Porządek po zmianie przedstawia się następująco: 

1. Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego Gminy Kietrz za rok 2020 oraz sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu gminy Kietrz za rok 2020. 

 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2020 r. i sprawozdania finansowego 

Gminy Kietrz za rok 2020. 

3. Podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. 1 Przewodniczący poinformował zebranych iż, jest to procedura zmierzająca do wyrażenia opinii Komisji 

rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza oraz poprosił członków komisji  

o zadawanie pytań. 

 

              Jako pierwszy głos zabrał Radny Lech Duda. Ustalono, że Radny będzie zadawał pytania odnośnie 

każdego działu. Pierwsze dotyczyło realizacji w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie 

realizacji planu w  kwocie 16 989 019,86, co stanowi 104,43 %, dlaczego jest taki procent? 

 

Pani Skarbnik Beata Trzcińska wytłumaczyła, że w roku 2020 podatki były planowane bardzo ostrożnie. 

Dodatkowo uznała, że przewidywano więcej ulg i zwolnień w związku z panującą pandemia. W miesiącu 

grudniu udało się uzyskać należności z pięciu lat wstecz od przedsiębiorcy, który zgłosił dodatkowe 

nieruchomości do opodatkowania. Obniżony został plan z udziału w dochodach w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, a wyrównane dochody wpłynęły w grudniu. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło Dz. 758 – Różne rozliczenia, a mianowicie Radny poprosił o wyjaśnienie wpływu 

środków z innych źródeł w kwocie 120 703,93 zł, co stanowi 837,13 % planu. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że te środki celowo nie zostały wprowadzone, ponieważ wpłynęły na koniec 2020 r, a 

są przeznaczone do wykonania w 2021 r. Musiały zostać ujęte w przychodach, bo fizycznie te pieniądze 

wpłynęły. Trzeba tę kwotę wykazać w sprawozdaniu, ale nie możemy jej wydać. 

 

Dodatkowo wyjaśnień udzieliła Radna Agata Mormul, wyjaśniając, że realizacja projektu Erasmus + miała być 

w grudniu lecz ze względu na pandemię, program został przerzucony na rok 2021. W październiku 2020 odbyła 

się specjalnie na tą okoliczność sesja. 

 



Następnie Radny Lech Duda zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące wydatków budżetowych, a dokładnie 

o różnicę w wykonaniu planu dotyczącego wydatków bieżących (92,29 % planu) oraz wydatków majątkowych 

(62,71 %).  

 

Pani Skarbnik Beata Trzcińska wymieniła inwestycje, które nie zostały zrealizowane:  

„ Remont chodnika ul. Długa w Kietrzu”,  

„Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Różanej w Kietrzu  - dokumentacja projektowa” 

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii – dokumentacja 

projektowa” 

„Modernizacja stołówki ZS w Kietrzu” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w 

Kietrzu”. 

 

 

Następnie Radny Lech Duda stwierdził, że przenalizował wydatki dotyczące szkół  przedszkoli i wyszło, że do 

oświaty gmina dokłada ok. 11 000 000,00 zł i w związku z tym zadał pytanie Pani Burmistrz, jakie kroki zostały 

podjęte po zleconym audycie.  

 

Pani Burmistrz wymieniła kolejno, że:  

- zostaną połączone 3 klasy III  w dwie i 3 klasy IV w dwie, 

- od września kuchnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi zostanie zlikwidowana, a kuchnia 

w szkole w Kietrzu będzie obsługiwać obie szkoły, co znacząco obniży koszt ucznia szkoły w Nowej Cerekwi, a 

tym samym wpłynie na obniżenie wysokości dotacji udzielanej przez Gminę dla szkól stowarzyszeniowych, 

- od września w Zespole Szkół nastąpi redukcja etatów o  ok. 10 osób( pracownicy pedagogiczni i 

niepedagogiczni),  

- w zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych szkoły nastąpiło zmniejszenie liczby godzin zgodnie z 

sugestiami zawartymi w audycie zleconym przez Gminę ( np. godziny biblioteki, świetlicy, zajęć z 

psychologiem), 

- realizowana jest  zasada między Dyrektorami szkół samorządowych, że jak są  wakaty, to uzupełniają je  

nauczycielami na zasadzie wzajemności i  nie zatrudniają nowych, 

- wprowadzono dolną granice dla utworzenia klasy pierwszej LO w celu uniknięcia zbyt małolicznego oddziału. 

 

Pani Radna Agata Mormul wyjaśniła dodatkowo, że Pani Dyrektor musi zapewnić 18 godzin zgodnie z prawem. 

Wspomniała także, że uczestniczyła w spotkaniach z nauczycielami, którzy mogliby odejść na świadczenia 

kompensacyjne, ale nie można ich do tego zmusić. 

 

Pan Radny Lech Duda zapytał  także o wydatki w  Dz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi , a dokładniej o to, 

dlaczego środki te przeznaczane są tylko na miasto. 

 

Pani Burmistrz stwierdziła, że do tej pory nie istniał żaden grafik dotyczący sprzątania na wsi, a nikt z Radnych 

nie proponował, aby taki powstał. W sołectwach od lat oczystka polega na wywożeniu odpadów z koszy, a 

gruntowne sprzątanie odbywa się okazjonalnie, np. w sytuacji dożynek czy innej uroczystości i jest 

sygnalizowana przez sołtysa lub radnego. Ponadto nie można traktować sołectw wybiórczo, że np. tylko Pilszcz 

na zgłoszenie. Trzeba było pomyśleć i złożyć propozycję, aby dołożyć jakąś kwotę, przesunąć z czegoś,  

aby i sołectwa były sprzątane systematycznie. 

 

Kolejne pytanie Radnego Lecha Dudy dotyczył wydatków w Dz., 926 – Kultura fizyczna, a mianowicie kwoty 

757 335,37 zł czy tyle dopłacono do biletów. 

 

Pani Beata Trzcińska wytłumaczyła, że spółka komunalna „Hydrokan” pobiera opłaty za bilety, natomiast 

gminie wystawia fakturę, która stanowi różnicę między kosztami funkcjonowania Krytej pływalni, a dochodami 

czyli jest to dopłata do biletów 

 

Pani Burmistrz stwierdziła, że w ostatnim czasie na basenie jest bardzo dobre obłożenie, a wpływy ze sprzedaży 

biletów w najlepszych miesiącach ( po podwyższeniu cen biletów, ale jeszcze przed pandemią) wyniosły ok. 

40 000,00 zł. Ponadto w miesiącu czerwcu będą się kształtować dochody i wydatki, bo będzie maksymalne 

obłożenie, ponieważ w Raciborzu jest zamknięty basen, co może skutkować zwiększoną frekwencją. 

 

Kolejne pytanie zadał Pan Radny Bartłomiej Górka, a dotyczyło ono niskiego stopnia realizacji wydatków 

majątkowych 62,7 %, ponieważ stwierdził, że jest to bardzo niski procent realizacji i chciałby wiedzieć z czego 

to wynika. Zauważył, że wynika to z niezrealizowanych zadań: m.in. „ Remont chodnika ul. Długa w Kietrzu”, 



„Remont i przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Różanej w Kietrzu  - dokumentacja projektowa”, 

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii – dokumentacja 

projektowa”, „Modernizacja stołówki ZS w Kietrzu” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej 

pływalni w Kietrzu” Dodał jeszcze, że mamy bardzo dużo wolnych środków ok. 6 500 000,00 zł. 

 

Pani Burmistrz udzieliła odpowiedzi na to pytanie : 

 

- Remont chodnika na ul. Długiej 80 000,00 zł to była państwa decyzja, że nie robimy, jak okazało się, że można     

   to wykonać razem przy złożeniu wniosku do Funduszu Samorządowego Dróg. Zgodnie z tą decyzją Radnych 

taki wniosek został złożony, zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej. Teraz czekamy na środki poprze 

targowe i mamy nadzieje, że one spłyną, co pozwoli nam zrealizować zadanie. 

 

- Dokumentacja projektowa ulicy Różanej 15 375,00 zł – na prośbę projektanta umowa została aneksowana z 

uwagi na konieczność uzyskania wszelkich uzgodnień m.in. od Polskiej Spółki Gazownictwa odnośnie biegnącej 

tam sieci gazowej. 

 

 

- Dokumentacja na termomodernizację budynku szkoły w Nowej Cerekwi 40 590,00 zł – środki norweskie. 

Państwo Radni zadecydowaliście o odstąpieniu od tego zadania po udziale w wideokonferencji z ekspertami od 

pozyskiwania środków norweskich, więc dokumentacja nie została wykonana, skoro zadanie nie miało być 

realizowane. 

 

- Modernizacja stołówki 465 000,00 zł – środki na ten cel zostały przesunięte chyba we wrześniu. Ponadto we  

  wszystkich rozmowach odnośnie przebudowy stołówki uczestniczyli Radni i zgodnie twierdzili, że trzeba  

  poczekać bo jest pandemia. 

 

- Termomodernizacja Krytej Pływalni 543 050,00 zł – zastrzegliście Państwo Radni, że tylko jak będzie  

  dofinansowanie zewnętrzne to będziemy realizować. Ponadto Pani Burmistrz wspomniała, że Państwo Radni 

uczestniczyli  w wideokonferencji dotyczącej informacji o norweskich  środkach na termomodernizację szkół i 

wówczas padła informacja, że można było pozyskać wcześniej na termomodernizację krytej pływalni. Referat 

projektów sprawdził tę informację, rozmawiano nawet z Ministerstwem Sportu, bo to środki ze Sportowej Polski  

i uzyskano potwierdzenie, że ogół działań termomodernizacyjnych zmierzających do ulepszeń prowadzących do  

  obniżenia kosztów krytej pływalni nie mieści się w założeniach programu. Pani Burmistrz zacytowała fragment 

wyjaśnień udzielonych pisemnie kilka miesięcy temu Radzie Miejskiej przez Referat projektów. Wynikało z 

nich, że z tego programu nie mogliśmy termomodernizować krytej pływalni. 

 

 

 

Pani Skarbnik odniosła się do wolnych środków, wyjaśniając, że nie jest ich, aż tyle co, wspomniał Radny 

Górka, ponieważ niektóre z nich są celowane tzn. zaplanowane na określony cel, więc jest ok. 5 000 000,00 zł, a 

nie 6 500 000,00 zł. Dochody i wydatki były planowane ostrożnie, ponieważ rok 2020 był wyjątkowy. Dodała 

jeszcze, że nie jesteśmy w tym przypadku gminą odosobnioną, podając przykład Gminy Głubczyce, gdzie jest 

ich ok. 8 500 000,00 zł, a pozostałe ościenne mają więcej niż to zwykle bywało.  

 

Przewodniczący Komisji zarządził 5 minut przerwy.  

 

Obrady wznowiono o godz. 12:50. 

 

Radna Agata Mormul stwierdziła, że najpierw Rada blokuje środki  na określony cel, albo uzależnia je od 

pozyskania dofinansowania, a teraz chce rozliczać z tego Panią Burmistrz. Ponadto wspomniała, że Radni chcą 

żeby pozyskiwać pieniądze, składać wnioski o dofinansowanie, a nie realizować inwestycji tylko ze środków 

własnych.  

 

Ad 2 

 

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2020 r. i sprawozdania finansowego Gminy 

Kietrz za rok 2020. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego za 2020 r. i sprawozdanie 

finansowego Gminy Kietrz za rok 2020. 



 

1 głos „za” , 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminnego za 2020 r. i sprawozdania finansowego Gminy Kietrz za rok 2020 

zostało zaopiniowane negatywnie.  

 

 

 

Ad. 3.  

 

Podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza. Komisja 

wyraziła negatywną opinię w wyniku  głosowania jawnego tj.:  1 głos „za” , 2 głosy „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący” . 

 Przewodniczący odczytał treść uchwały Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o  

 nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok. 

 

 

 

 

 Komisja uznała, że zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych opinię Komisji rewizyjnej w 

sprawie wykonania budżetu Gminy Kietrz wraz z wnioskiem absolutoryjnym należy przesłać Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu w celu uzyskania opinii tego organu (opinia w załączeniu do protokołu).  

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 12:57.  

Protokołowała: Magdalena Wójtowicz 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Lesław Kuśnierz 

 


