
P r o t o k ó ł  Nr 24 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 kwietnia 2018 r.  

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 5/5 członków. 

W posiedzeniu udział wzięli; członkowie komisji, p. A. Rathmann – skarbnik gminy. 

Pani H. Krasucka – przywitała obecnych, przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Jako 

pierwszy temat proponuje omówienie dotacji udzielanych przez gminę. 

Pani A, Rathmann – od momentu utworzenia instytucji kultury BiCeK otrzymuje dotacje 

określone w uchwale budżetowej.  Wydatkowanie środków następuje zgodnie z umową. Środki 

pieniężne są przekazywane transzami. W 2017 r. na dofinansowanie BiCeK przeznaczono 

520,000 zł zaś w 2018 r. na dotację zaplanowano kwotę 540.000 zł. Oprócz tego na bibliotekę 

zaplanowano dodatkowo 100.000 zł. W roku 2017 r. dodatkowo na akcję letnią organizowaną 

przez BiCeK zaplanowano kwotę 38.000 zł. wykorzystano 36.807 zł.  

W roku 2017  gmina dotowała Starostwo Powiatowe. Przekazano środki w wysokości 50% 

kosztów z przeznaczeniem na budowę chodników; w Kolonowskiem ul. 1 Maja, w Fosowskiem 

ul. A. Bożka i w Spróroku.  Dotacja była przekazana z chwilą przedstawienia faktury za 

wykonane roboty. Na budowę chodników przekazano: Spórok – kwota 27.982,50 zł, 

Kolonowskie – 47.715 zł, Fosowskie – 37.431 zł.  

Dodatkowo w roku ubiegłym, pośrednio przez  powiat strzelecki dofinansowano  zakup 

samochodu dowożącego osoby niepełnosprawne na warsztaty. Gmina oprócz tych dotacji 

corocznie udziela dotacji policji na dodatkowe patrole. Dotacja w 2017 r. wyniosła 5.000 zł i z 

tych środków sfinansowano 25 dodatkowych służb po 8 godz. każda. 

Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg w ramach porozumienia z powiatem to w 2017 r. była 

tylko jedna faktura na kwotę 1.774 zł, zaś w roku 2018 gmina Kolonowskie obciążyła powiat 

4 fakturami na: 3.549 zł., 2.215 zł, 1.474 zł 2.513 zł co stanowi ogółem: 9.751 zł. Na utrzymanie 

zimowe dróg powiatowych gmina otrzymała z powiatu w 2017 r. 10.000 zł a w 2018 r. 25.000 

zł. Środki nie wykorzystane należało zwrócić do powiatu. 

W 2017 r. gmina Kolonowskie przekazała kwotę 10.000 zł gminie Cisek z uwagi na zniszczenia 

spowodowane przejściem trąby powietrznej. Również w 2017 r. gmina Kolonowskie 

przekazała kwotę 10.000 zł na sfinansowanie wydziału medycznego Uniwersytetu Opolskiego.  

Pani H. Krasucka – proponuje dokonanie kontroli dokumentów związanych z dotacjami. 

Następnie prosi o przedstawienie informacji na temat zaległości podatkowych. 

Pani A. Rathmann – zarządzeniem Burmistrza określono zasady egzekucji zaległości, w tym z 

tytułu podatku od nieruchomości oraz innych. Zasadniczo upomnienia wysyłane są po około 

1,5 miesiąca po upływie terminu płatności z tym, że kwota musi stanowić co najmniej 10-cio 

krotność kosztów upomnienia. Na dzień dzisiejszy koszt upomnienia wynosi 11,60 zł. W 2017 

r. dzięki podjętym działaniom, ściągnięto zaległości na kwotę 13.376,46 zł. Zaległości z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią kwotę 140.000 zł, w tym jest jeden 

podatnik, którego dług wynosi 85.000 zł. (odsetki stanowią kwotę 40.000 zł) W roku ubiegłym 

gmina wysłala ogółem 447 upomnień, wystawiono 59 tytułów a  10 podatnikom z tytułu 

zaległości obciążono hipotekę. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 

wynosi 219 zł. Jeżeli chodzi o zaległości z tytułu podatku od środków transportowych to brak 



takich zaległości od osób prawnych. Zaległość za środki transportowe od osób fizycznych 

wynosi 1.780 zł.  Jest to jeden podatnych, który prawdopodobnie ma problemy z 

wyrejestrowaniem samochodu. Do czasu uporządkowania spraw z wyrejestrowaniem pojazdu 

urząd obowiązany jest naliczać podatek wraz z odsetkami. 

Pani H. Krasucka – dziękuje za informacje prosi członków komisji o przejrzenie dokumentów 

dotyczących zaległości. Prosi o przedstawienie informacji dotyczących dotacji celowej dla 

BiCeK. 

Pani A. Rathmann – BiCek jak już wspomniała otrzymuje dotację celową na przeprowadzenie 

akcji letniej. W roku ubiegłym na akcje letnia zaplanowano 38.000 zł. Z środków tych 

zrealizowano szereg działań w tym: turniej piłki nożnej halowej, wyjazdy na basen, wyjazdy 

do kina, wyjazd na basen, wyjazd do Opola Muzeum Wsi Opolskiej, wyjazd do Brzegu wyjazd 

do Gliwic, wyjazd do Pszczyny, warsztaty w zabytkowej chacie oraz świetlicach i Sali 

widowiskowej, rajdy rowerowe, turniej gry w kręgle, bal karnawałowy. Z działań skorzystano 

325 osoby, część dzieci korzystano z kilku działań. W roku bieżącym na dotację celową 

zaplanowano kwotę 40.000 zł. BiCeK w tym na ferie zimowe wykorzystano kwotę 8,000 zł. 

Członkowie komisji dokonali sprawdzenia dokumentów związanych z dotacją celową dla 

BiCeK. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 
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