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Protokół Nr 16/20 

            z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 

odbytego w dniu 25 listopada 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 8.00 do godz. 11.00. 

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

1. Artur Patrzałek  - przewodniczący 

2. Jadwiga Gubała  - członek 

3. Jerzy Kwiecień  - członek 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na sesji w dniu 30 

listopada 2020 roku. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Do punktu 1-go. 

 

            Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Artur Patrzałek. 

 

Do punktu 2-go. 

 

            W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. zmniejszono: 

 - dochody z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 

50.000,00 zł; 

- dofinansowanie na drogę dojazdową do pól o kwotę 17.498 zł zgodnie z umową 

podpisaną z Urzędem Marszałkowskim. 

Ze względu na brak wykonania dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych (planowano 

dotację na przebudowę dróg) zmniejszono dochody z ww. tytułu o kwotę 392.000,00 

zł. 

Ponadto dokonano drobnych zwiększeń i zmniejszeń dochodów, dostosowując plany 

do przewidywanego wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy. 

W zakresie wydatków zmniejszono plany na przebudowę dróg gminnych w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 496.800,00 zł. 

Zmniejszony został plan wydatków na obsługę długu o kwotę 106.000,00 zł. Koszty 

obsługi zmniejszyły się ze względu na spadek wartości WIBOR 3M. 
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Zwiększone zostały wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę 70.000,00 zł, na opłatę 

za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach o kwotę 

40.000,00 zł, wydatki na działalność z zakresu opieki społecznej o kwotę 26.000,00 zł, 

wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 18.626,00 zł. 

Dokonano również przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, 

zabezpieczając plany do przewidywanego wykonania  - według załącznika nr 2. 

Dochody i wydatki zmniejszone zostały o kwotę 441.731,61 zł. 

Wartości w WPF na lata 2020-2039 rok zostały dostosowane do zmian w budżecie i są 

zgodne z uchwałą budżetową.   

        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 


