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Protokół Nr 2/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 8 maja 2020 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu 8 maja
2020 r. rozpoczęło się o godzinie 1000, w Ratuszu w Otmuchowie, zakończyło o godz. 1100.
Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie radna Celina Kowalik. Komisja Rewizyjna obradowała w pełnym składzie 4
członków, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. Lista obecności stanowi
załącznik do protokołu.
Ad 3.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
3. Przedstawienie porządku obrad;
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
5. Analiza wyników z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok;
6. Analiza wykorzystania środków (dotacji) z budżetu Gminy Otmuchów udzielonych dla
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2019 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i przyjęty.
Głosowanie: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 4.
Członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali w głosowaniu jawnym, że Zastępcą
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej będzie radny Sylwester Łucki.
Głosowanie: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 5.
Analiza wyników z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok.
Burmistrz omówił poszczególne jednostki i zakres ich działania.
Gmina Otmuchów jest wspólnotą samorządową mieszkańców zamieszkujących na jej terenie,
powołaną do zaspokajania ich potrzeb oraz organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
W celu wykonywania swoich zadań Gmina utworzyła odpowiednie jednostki organizacyjne:
1) Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
2) Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie
3) Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
4) Miejsko -Gminny Dom Kultury w Otmuchowie
5) Dom Kultury „Zamek” w Otmuchowie
6) Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
7) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Otmuchowie
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Grądach
9) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie
10) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3
w Otmuchowie
11) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Mesznie
12) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Maciejowicach
13) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole w Kałkowie
14) Zespół Szkół w Otmuchowie
15) Zespół Przedszkoli w Otmuchowie
16) Żłobek w Kałkowie
17) Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej.
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Pracą tych jednostek na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Otmuchów kieruje jej kierownik (dyrektor). Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
w ramach swojej działalności prowadzi na rzecz jednostek oświatowych, a także Gospodarstwa
Komunalnego w Otmuchowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie,
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie, Domu Kultury „Zamek” w Otmuchowie, usługi
o charakterze pomocniczym tj. usługi księgowe, rozliczanie wynagrodzeń stając się centrum usług
wspólnych.
Do analizy dla Komisji Rewizyjnej przedłożono dokumenty z:
1) Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie:
- Informacja z działalności Urzędu Miasta i Gminy za 2019 r.
2) Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie:
- Informacja z działalności Gospodarstwa Komunalnego w 2019 r.
- Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
3) Miejsko -Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie:
- Informacja z działalności M-GOPS za 2019 r.
- Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
4) Miejsko -Gminny Domu Kultury w Otmuchowie:
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności M-GDK za rok 2019
- Sprawozdanie finansowe od 01.01.2019 – do 31.12.2019
5) Domu Kultury „Zamek” w Otmuchowie:
- Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Kultury „Zamek” za rok 2019
- Sprawozdanie finansowe od 01.01.2019 – do 31.12.2019
6) Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie:
- Informacja z realizacji zadań przez ZOS za 2019 r.
- Bilans – zbiorówka jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy). Zbiorówka sporządzony na dzień 31.12.2019
- Zestawienie zmian funduszu jednostki, zbiorówka sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
Złożono również dokumenty z dwóch spółek z udziałem Gminy Otmuchów:
1) Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 r.
2) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie w likwidacji:
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
- Bilans na dzień 31.12.2019 r.
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z działalności likwidatora i przebiegu likwidacji.
Skarbnik zwrócił uwagę na dochody własne - ok. 30 mln zł pochodzą z podatków i opłat,
ok. 5-6 mln zł dołożyła gmina do dotacji na oświatę, natomiast ok. 19 mln zł to dotacje Państwa.
Dodał, że wszystkie środki, które wpływają i pochodzą z budżetu Państwa, są przekazywane do
budżetu gminy i tak np. „500+” to kwota ok. 15 mln zł. Zaległości rosną, bo brak jest wpłat do gminy
np. za opłaty za mieszkania, za śmieci, wodę. Opisane jest to w Sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Burmistrz podkreślił, że np. fundusz alimentacyjny stanowi koszt dla gminy, ponieważ
ok. 95% należności jest nieściągalne, a każda windykacja to dodatkowe koszty. Zlikwidowano spółkę
wodną, by nie płacić podatków dochodowych jako jednostka budżetowa. Gmina ma jednak obowiązek
zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. To kwota ok. 500 tys. zł w skali roku. Dom Kultury,
to jednostka niedochodowa i generuje koszty, a jeśli nawet wygeneruje jakiś dochód, to przekazuje go
do budżetu gminy. Trwa adaptacja dwóch pomieszczeń w Przedszkolu przy ulicy Łokietka,
na dodatkowe 35 miejsca dla dzieci. „Maluch+” to dotacja Państwa ok. 900 tys. zł dla najmłodszych
dzieci, wkład własny gminy to 300 tys. zł.
Komisja zapoznała się ze złożonymi materiałami w/w jednostek oraz spółek, wysłuchała
odpowiedzi Burmistrza i Skarbnika, przyjęła złożone dokumenty i nie wniosła uwag.
Głosowanie: 4 za, 0przeciw, 0 wstrzymało się.
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Ad 6.
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie złożył Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji programu
współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Komisja zapoznała się z materiałami dotyczącymi wykorzystania środków (dotacji) z budżetu Gminy
Otmuchów udzielonych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2019 roku. Komisja przyjęła
złożone materiały.
Głosowanie: 4 za. 0 przeciw, 0 wstrzymało się.
Ad 7.
Nie było.
Ad 8.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie w dniu 8 maja 2020 r.
Na tym zakończono protokół.
Protokołowała J. Wiktorowska

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej -

.........................................
Celina Kowalik

2. Zastępca Przewodniczącej -

.........................................
Sylwester Łucki

3. Członek -

.........................................
Górski Zbigniew

4. Członek -

........................................
Golonka Dawid
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