PROTOKÓŁ NR 11/2019
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 25 października 2019 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej według załączonej
listy obecności. Na 7 członków, obecnych 7. W posiedzeniu uczestniczył Zastępca Burmistrza
Sebastian Gerstenberg.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus, który przywitał zgromadzonych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji,
2. Stwierdzenie kworum,
3. Ustalenie Porządku Obrad,
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny
2018/2019.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.
7. Uchwalenie stawek podatków lokalnych.
8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zaproponował kandydaturę radnego Bernarda Dembczaka do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Dembczak nie wyraził zgody. Zaproponował kandydaturę Radnego Józefa Kowasia.
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Dalszych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał
pod głosowanie kandydaturę Radnego Józefa Kowasia, którego wynik przedstawiał się
następująco: 6 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Radny Kowaś nie wziął udziału w głosowaniu.
Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku został Radny
Józef Kowaś.
Ad. 5
Przyjęcie informacji o wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2018/2019.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Kus poinformował o otrzymaniu
informacji o wynikach egzaminów i sprawdzianów ze wszystkich szkół i gimnazjum. Przyznał,
że ich wyniki na tle województwa były nieznacznie niższe. Jest to związane z niższymi
wynikami w szkołach wiejskich, prócz szkoły w Twardawie, której wyniki były wysokie.
Przewodniczący wyróżnił sprawozdanie otrzymane od Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Głogówku, które zostało sporządzone bardzo szczegółowo.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań.
Sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte do wiadomości.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.
Przewodniczący przyznał, że sprawozdanie zostało przygotowane w sposób
szczegółowy.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte do wiadomości.

Ad. 7 i 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do zaopiniowania materiałów na sesję.
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a) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głogówek,
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości
w Głogówku
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z Radnym Thielem tłumaczą lokalizację obszaru
zawartego w miejscowym planie zagospodarowania.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że petycja dotyczy oznakowania
przystanków autobusowych,
Radny Thiel tłumaczy, że petycja była ogólnopolska.
Przewodniczący dodaje, że petycja dotyczyła terenów, gdzie jeżdżą przystanki miejskie.
e) zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/290/98 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Głogówek do programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.
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Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
f) w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia
9 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów,
Przewodniczący informuje, że jest to podatek nieściągalny.
Radny Thiel tłumaczy, że w gospodarstwie rolnym pierwszy pies nie jest objęty opłatą.
Radny Kowaś dodaje, że nikt nie kontroluje kto posiada psa.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
i) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
Przewodniczący informuje o poszczególnych zmianach w uchwale.
Wynik głosowania:
7 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało
Powyższy projekt został przyjęty jednogłośnie.
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący przedstawia projekt uchwały po czym porównuje przygotowane
zestawienie stawek podatków w gminach sąsiednich. Podsumowuje, że podatek wzrósł
w granicach od 4,5 do 6 % i opisuje wzrost podatku związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Radny Thiel odpowiada, że dużo firm płaci podatek w wysokości 7% jako gospodarstwo
rolne, a powinno płacić 22%.
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Przewodniczący wraca do porównania i mówi o Gminie Krapkowice, która ma niższy
podatek o 0,30 zł, Gmina Kędzierzyn- Koźle o 1,20 zł.
Radny Thiel informuje, że podatek nie był podnoszony przez kilka lat.
Radny Kowaś dodaje, że gmina nie jest regionem przemysłowym, wzrost podatków został
wstrzymany na 3 lata, gdyż Gmina Głogówek miała wówczas najwyższe podatki.
Na spotkanie została poproszona Pani Alina Janik- Skarbnik Gminy.
Radny Dembczak wspomina, że dobrze o analizie jaki procent dochodów z podatków
stanowią poszczególne działy.
Skarbnik tłumaczy, że decyzja o wzroście stawek zapadła z dwóch powodów. Pierwszym
były dla porównania podatki Gminy Biała, która graniczy z Gminą Głogówek i ma podobną
strukturę. Jej stawki podatkowe w wielu miejscach są wyższe od naszych stawek. Drugim
powodem jest zwiększenie dochodów własnych, a stawki podatkowe nie są aż tak wygórowane.
Przy porównaniu do innych gmin to Krapkowice ma znacznie więcej firm, natomiast
Kędzierzyn Koźle jest dużo większe. Dodaje, że gmina może ubiegać się o dotacje głownie
z własnych dochodów.
Radny Thiel wspomina o podatku od nieruchomości, którego nie odczują małe firmy,
a potężne firmy uciekając od podatków kupują różne rzeczy. Dodaje, że to jedyny podatek,
który można wrzucić w koszty.
Skarbnik zapewnia, że kilkukrotnie zostały sporządzane symulacje struktury kosztów
w firmach i podatek od nieruchomości stanowi nie więcej niż 3 do 4 procent całkowitych
kosztów. Skarbnik informuje, że nie podnosimy stawek od środków transportowych chociaż
zyski byłyby z nich największe, natomiast mogłoby to skutkować utratą podatników.
Przewodniczący pyta o wielkość wzrostu dochodów dla gminy.
Skarbnik odpowiada, że przygotuje wszelkie informacje na Komisję Budżetu, Finansów,
Inwestycji i Remontów oraz sesję.
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Radny Dembczak pyta jaki procent dochodów z podatków stanowią poszczególne działy.
Skarbnik odpowiada, że przygotuje zestawienie. Wspomina też o zniesieniu podatku od
posiadania psów tłumacząc, że wpływy do budżetu to kwota ok. 300 zł. Tłumaczy, że można
by było szukać właścicieli psów, w wielkich miastach zajmują się tym spółki związane
z mieszkalnictwem, można pisać do weterynarzy, ale pośród osób mających psy jest najwięcej
osób samotnych lub biednych.
Skarbnik nawiązując do podatku rolnego informuje, że Prezes Urzędu Statystycznego co
roku do końca października ogłasza cenę kwintala żyta, co jest podstawą stawki. W bieżącym
roku zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego maksymalna stawka wynosiła
54,36 zł, natomiast w Gminie Głogówek ok.52,00 zł. W roku 2020 proponowana jest stawka
56,11 zł. Różnica między maksymalną stawką z roku bieżącego, a stawką z roku ubiegłego to
wzrost 7 %.
Radny Kus odpowiada, że w bieżącym roku rolnicy mieli problem z suszą, dlatego złym
rozwiązaniem jest podniesienie im podatku mimo tego, że podwyżka nie jest najwyższa
i chętnie podjął by negocjacje co do zmiany procentu podwyżki.
Pani Skarbnik odpowiada, że nie otrzymała umocowań do negocjacji.
Radny Thiel dodaje, że nikt nie podwyższa specjalnie podatków szczególne w sytuacji,
kiedy występują niższe plony.
Radny Dembczak odpowiada, że cena za skup zboża spadła w granicach 25%.
Skarbnik tłumaczy również, że podwyżka nie jest najwyższa, ponieważ moglibyśmy
zarządzić kwotę 58,46 zł.
Radny Sobek wspomina, że Gmina Głubczyce na której większość gleb to gleby dobrej
jakości ma o wiele niższy podatek niż Gmina Głogówek. Na dzień dzisiejszy to kwota około
54,00 zł. Radny proponuje, mniejszą podwyżkę ze względu na susze, małe plony i niską cenę
skupu pszenicy.
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Skarbnik uprzedza, że od decyzji Radnych zależy, ile dodatkowych pieniędzy znajdzie się
w budżecie. Tłumaczy również, że urząd uczestniczy w ryku i jest beneficjentem wszystkich
podwyżek.
Przewodniczący odpowiada, że Radni nie są przeciwni podwyżce, natomiast jej wysokości.
Proponuje negocjacje.
Radny Sobek pyta o ile zostały podwyższone podatki w latach 2018 – 2019?
Radny Thiel odpowiada, że podatki zostały podwyższone, ponieważ był to rok wyborczy.
Radna Poremba informuje, że w Gminie Krapkowice podatek wzrósł o 15 %, mówi, że
jeżeli chcemy realizować inwestycje to należy to z czegoś wziąć pieniądze na nie, pyta, czy
można obniżyć podwyżkę podatku rolnego. Pani Poremba tłumaczy, że Radni nie reprezentują
swoich interesów tylko interes ogółu.
Radny Nosol proponuje, aby zmniejszyć podwyżkę z 7% do 6 %.
Skarbnik mówi, że nie wiemy, jak będzie inflacja na przyszły rok.
Radny Thiel twierdzi, że jeżeli gmina wyliczyła, że potrzebuje określonej kwoty
dochodów to należy to uchwalić.
Zastępca Burmistrza odpowiada, że gmina nie podnosi podatków, żeby zarabiać, ale
żeby utrzymać dochody na takim samym poziomie na jakim były.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania:
6 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało
g) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
terenie Gminy Głogówek na 2020 rok
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Wynik głosowania:
0 za/ 1 przeciw/ 6 wstrzymało

Skarbnik dodaje, że jeżeli stawki byłyby regularnie podnoszone to podwyżka nie byłaby
tak wielka. Informuje też, że stawki podnoszą się nominalnie więc więcej za to nie kupimy.

Ad 7.
Sprawy różne.
Brak.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Kus

Protokolant:
Monika Domaradzka
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