
1 

 

Protokół Nr 7/15 

              z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 

odbytego w dniu 12 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 

1. Maria Woźniak  - przewodniczący 

2. Stanisław Wesołowski - członek 

3. Jadwiga Gubała   - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Maria Małasińska – 

skarbnik gminy. 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gnojno za rok 2014 pod 

względem merytorycznym. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Do punktu 1-go. 
 

           Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria 

Woźniak. 

 

Do punktu 2-go. 
 

           Budżet gminy Gnojno na rok 2014 uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 

grudnia 2013 r. określał dochody w wysokości 17.329.117 zł, a wydatki w wysokości 

18.942.117 zł. 

          W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień 

31.12.2014 r. został ustalony (plan) w kwocie 18.398.263 zł po stronie dochodów, a po 

stronie wydatków w kwocie 20.087.324 zł. Ostatecznie na koniec 2014 roku dochody 

zostały wykonane w kwocie 17.740.626 zł, tj. 96,42% planu, a wydatki w kwocie 

18.981.153 zł, tj. 94,49% planu. 

          Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów 

wyniosły 9.842.044 zł i wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Dla porównania 

zobowiązania z tego tytułu w roku 2012 i 2013 wynosiły: 

31.12.2012 r.  - 7.169.044 zł 

31.12.2013 r.  - 8.229.044 zł. 

          Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2014 

kwotę 340.614 zł (dla porównania wydatki na obsługę długu w dwóch poprzednich 

latach wynosiły odpowiednio: rok 2012 – 446.570 zł; rok 2013 – 334.812 zł). 
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          W roku 2014 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (na okres 20 lat) w 

kwocie 1.663.000 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły w 2014 roku 

– 50.000 zł. 

         Zadłużenie gminy Gnojno na koniec 2014 roku w stosunku do dochodów 

wykonanych wynosi 55,48%. 

W trakcie roku budżetowego okazało się, że przeszacowano dochody majątkowe, 

które miały być uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. mieszkań, działek 

budowlanych i rolnych (§ 0770). Z tego tytułu planowano uzyskać dochody w 

wysokości 749.985 zł. Konieczne było więc odpowiednie dostosowanie planu 

dochodów, uwzględniając możliwości zbycia nieruchomości w roku 2014. 

W końcu udało się sprzedać mienie komunalne za kwotę 113.076,92 zł. Dla 

porównania – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach 

2010 – 2013 wyniosły: rok 2010 – 21.500 zł; rok 2011 – 36.550 zł; rok 2012 – 

335.448 zł; rok 2013 – 612.421,80 zł.  

Pomimo braku w budżecie kwoty 636.908 zł z tytułu niewykonanych pierwotnie 

planowanych dochodów majątkowych możliwa była realizacja zadań głównie dlatego, 

że niektóre programy wieloletnie dot. projektu e-świętokrzyskie, instalacji systemów 

energii odnawialnej (solarów) oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

zostały w części przesunięte do realizacji w roku 2015. 

         Na zadania drogowe wykorzystano w znacznej mierze środki pochodzące z 

budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zniszczenie dróg i mostów 

przez ulewne deszcze) w kwocie 557.299 zł. 

Ogólnie na ten cel przeznaczono kwotę 749.268 zł. Za te pieniądze przebudowano 

następujące drogi: Skadla – Wola Zofiowska – 177.101 zł; Płośnia – 392.699 zł; 

Pożogi – 114.905 zł; Balice – 64.563 zł. 

         W roku 2014 otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 90.553 zł na 

realizację inwestycji drogowych (tzw. „schetynówek”). Dotacja ta została 

wykorzystana na przebudowę drogi w Gnojnie (obok boiska). Całkowita wartość tego 

zadania – 182.206 zł. 

Na przebudowę dróg wewnętrznych gmina Gnojno otrzymała z Urzędu 

Marszałkowskiego dotację w wysokości 30.000 zł, która została przeznaczona na 

przebudowę drogi Janowice Raczyckie – Maciejowice. Całkowity koszt drogi to 

140.915 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Janowice Raczyckie wykorzystano 

kwotę 9.745 zł. 

Ponadto z własnych środków przebudowano drogi w następujących miejscowościach: 

Gorzakiew – 162.116 zł; Kostera – 149.963 zł; Maciejowice – 35.084 zł. 

         W ramach projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 

zrealizowano m.in. przebudowę budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich. 

Koszt tej inwestycji 483.411 zł, w tym dotacja – 261.900 zł, 221.511 zł - środki 

własne. Koszt wykonania przebudowy świetlicy wiejskiej w Raczycach wyniósł 

302.000 zł, w tym dotacja z UE – 190.472 zł a środki własne 111.528 zł. 

         Zrealizowany został I etap budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków. Wykonano 90 szt. oczyszczalni i projekty przydomowych oczyszczalni do II 

etapu. Koszt zadania – 1.244.815 zł, w tym: wykonanie oczyszczalni – 1.208.304 zł, 
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nadzór inwestorski – 12.895 zł, dokumentacja – 23.616 zł. Dotacja z UE wyniosła 

964.180 zł. 

          Z rezerwy budżetowej w kwocie 105.000 zł wykorzystano kwotę 103.272 zł. 

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do protokołu. 

         W roku 2014 wykorzystano kwotę 181.994 zł na wydatki w ramach funduszu 

sołeckiego. Sporządzony został wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o zwrot 

części wydatków z tego tytułu. Kwota refundacji wyniesie 51.641 zł.  

Zestawienie zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik 

do protokołu.  

          Koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach 

wyniosły w 2014 r. 19.128 zł. Dla porównania wydatki z tego tytułu w roku 2013 – 

7.852 zł; w roku 2012 – 3.320 zł. 

          Wydatki na promocję gminy wyniosły 77.536 zł – w tym wydatki na promocję 

w prasie 10.549 zł, opłata za organizację i prowadzenie uroczystości dożynek 

gminnych 21.402 zł.  

Gmina pozyskała ze środków UE kwotę 17.854 zł na organizację uroczystości 

promocyjnych. 

         W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania 

finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej jednostki jest 

prawidłowa. Za rok 2014 został wypracowany niewielki zysk w kwocie 2.454 zł. 

Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

za rok 2014. 

 

Do punktu 3-go. 
 

          W wyniku dokonanej analizy komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu gminy Gnojno za rok 2014 po stronie dochodów i wydatków. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

                                                                                                   Przewodniczący Komisji 

                                                                                                         Maria Woźniak 

 

 

 

 

 

 


