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Protokół Nr 14/20 

            z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 
odbytego w dniu 28 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie trwało od godz. 8.00 do godz. 12.30. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięli udział: 

1. Artur Patrzałek  - przewodniczący 
2. Jadwiga Gubała  - członek 
3. Jerzy Kwiecień  - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pan Stanisław Wcisło – 
przewodniczący rady gminy, Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojno za rok 2019 pod 

względem merytorycznym. 
3. Zaopiniowanie sprawozdania.  
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na sesji w dniu 30 

lipca 2020 roku. 
 

Przebieg posiedzenia: 

Do punktu 1-go. 
 

            Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Artur 
Patrzałek. 
 
Do punktu 2-go. 
 
           Budżet gminy Gnojno na rok 2019 uchwalony przez radę gminy w dniu 28 
stycznia 2019 r. określał dochody w wysokości 25.893.178,39 zł i wydatki w 
wysokości 25.893.178,39 zł. 
           W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego – budżet na dzień 
31.12.2019 r. został ustalony (plan) w kwocie 27.373.170,72 zł po stronie dochodów, a 
po stronie wydatków w kwocie 27.080.810,33 zł. 
Ostatecznie na koniec 2019 roku dochody zostały wykonane w kwocie 26.562.514,75 
zł, tj. 97,04% planu, a wydatki w kwocie 25.823.436,89 zł, tj. 95,36% planu. 
           Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów 
wyniosły 16.017.845 zł. Dla porównania zobowiązania z tego tytułu w trzech 
poprzednich latach wynosiły: 
- na dzień 31.12.2016 r. – 11.072.845 zł 
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- na dzień 31.12.2017 r. – 12.372.845 zł 
- na dzień 31.12.2018 r. -  16.362.845 zł. 
Wydatki z tytułu obsługi kredytów (odsetki i prowizje) wyniosły w roku 2019 
444.491,19 zł. Dla porównania – wydatki na obsługę długu w trzech poprzednich 
latach wynosiły odpowiednio: rok 2016 – 314.069,18 zł; rok 2017 – 339.969,73 zł; rok 
2018 -  365.247,61 zł. 
W roku 2019 gmina nie zaciągała kredytu długoterminowego. Spłaty wcześniej 
zaciągniętych kredytów wynosiły: w 2016 roku – 450.000 zł; w roku 2017 – 450.000 
zł, w roku 2018 – 600.000 zł, w roku 2019 – 345.000 zł i został spłacony z dochodów 
własnych.  
W roku 2019 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) 
wyniosły 268.171 zł. 
Dla porównania: - dochody majątkowe z tego tytułu w roku 2016 wyniosły – 118.706 
zł; w roku 2017 – 208.604 zł; w roku 2018 – 18.658,00 zł. 
          Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w gminie (§ 6050) wyniosły ogółem 
1.360.560,33 zł.  
Kwotę 500.161,00 zł, którą gmina otrzymała na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, wykorzystano na przebudowę dróg gminnych w Raczycach, Gorzakwi, 
Gnojnie, Grabkach Małych. 
Ponadto w roku 2019 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno – Glinka 
wraz z przebudową oczyszczalni ścieków – 1.483.817,72 zł 

 montaż instalacji OZE na terenie gminy Gnojno – 2.762.830,20 zł 

 zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” – 141.972,00 zł. 

          W roku 2019 za sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn. 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” 
zapłacono kwotę 4.920,00 zł. 
          Komisja zapoznała się z opinią RIO w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 r. o 
sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Gnojno za 2019 rok. Opinia jest 
pozytywna. 

            W dalszej części posiedzenia komisja dokonała analizy sprawozdania 
finansowego SP ZOZ w Gnojnie i stwierdziła, że działalność tej jednostki prowadzona 
jest prawidłowo. Za rok 2019 został wypracowany zysk w kwocie 19.345,08 zł. 
Komisja nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 
za rok 2019. 
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Do punktu 3-go. 
 

           W wyniku dokonanej analizy, komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
budżetu gminy Gnojno za rok 2019 po stronie dochodów i wydatków. 

 
Do punktu 4-go. 
 

          W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. po stronie 
dochodów wprowadzono środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 
roku 2019 w kwocie 15.000,00 zł. 
W rozdziale 75023 – urzędy gmin – zwiększono § 0970 – wpływy z różnych 
dochodów o kwotę 6.000,00 zł – z tytułu wpłat za centralne ogrzewanie z roku 2019. 
Wprowadzono rozdział 75056 – spis powszechny i inne  § 2010 – dotacje celowe na 
kwotę 31.555,00 zł (decyzja GUS z dnia 15.07.2020 r.). 
Po stronie wydatkowej wprowadzono rozdział 75056 – spis powszechny i inne na 
kwotę 31.555,00 zł – środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. 
W rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 – subwencje 
ogólne z budżetu państwa – o kwotę 48.058,00 zł – środki na wyposażenie sali 
przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Balicach. 
W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono § 2057 – dotacje celowe w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – o kwotę 
104.820,50 zł (w tym 60.000,00 zł przeniesiono z rozdziału 75077 – Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa). Środki przeznaczone na zakup komputerów do nauki 
zdalnej w czasie pandemii Covid-19. 
Zmniejszono dochody w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 
kwotę 464.000,00 zł, ponieważ do obecnej chwili nie otrzymaliśmy żadnej promesy na 
zaplanowane dochody. 
Po stronie wydatkowej zmniejszono również rozdział 60078 – usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 
578.600,00 zł -  ponieważ brak jest decyzji o dofinansowaniu planowanych wydatków. 
W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zwiększone zostały wydatki na 
wyposażenie sali przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Balicach oraz na zakup 
komputerów do nauki zdalnej. 
W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 
zwiększono wydatki na usuwanie azbestu o kwotę 11.020,00 zł. 
Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami, dostosowując plany 
do przewidywanego wykonania. 
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Wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020 – 2039 
zostały dostosowane do zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i zmian w 
uchwale z dnia 30 lipca 2020 roku. 
        Po merytorycznej analizie materiałów, komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2020 rok i w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2020 – 2039.  
          

  Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
 
 

                                                                                        Przewodniczący Komisji: 
 
                                                                                               Artur Patrzałek 
 
 
 


