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Protokół Nr 18/20 

            z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 

odbytego w dniu 8 grudnia  2020 roku w pokoju Przewodniczącego Rady Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 8 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 

 
Porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez poszczególne komisje rady gminy. 

3. Wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2021. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Do punktu 1-go. 
 
          Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Artur Patrzałek. 
 
Do punktu 2-go. 

 

         Na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady w dniu 27 listopada 2020 r, radni 

nie zgłosili żadnych wniosków do projektu budżetu na 2021 rok, mających wpływ na 

jego kształt. 

Do punktu 3-go. 

 

         Budżet Gminy Gnojno na rok 2021 zamyka się po stronie dochodów kwotą 

25.699.477,60 zł i kwotą 26.542.339,60 zł po stronie wydatków. 

Kwota 842.862,00 zł stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z kredytów. 

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 20.713.761,00 zł, a dochody majątkowe w 

kwocie 4.985.716,60 zł. 

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 20.710.384,19 zł, natomiast wydatków 

majątkowych – 5.831.955,41 zł. 

Dochody majątkowe stanowią planowane wpływy z dotacji celowych z budżetu 

państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze sprzedaży nieruchomości 

będących własnością gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021 wynoszą 

5.814.955,41 zł i zostaną przeznaczone między innymi na: 

- głęboką termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Gnojnie – 2.353.865,41 zł, 

- przebudowę odcinka drogi gminnej nr 323001T Gnojno-Pożogi-Wierzbie – 990.500,00 

zł. 
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Wydatki na zadania własne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 

473.060,85 zł. 

Projekt budżetu zakłada przychody w kwocie 1.462.710,00 zł i rozchody w wysokości 

619.848,00 zł, z czego kwota 600.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, natomiast kwota 19.848,00 zł na spłatę otrzymanych 

pożyczek. 

Członkowie komisji szczególną uwagę zwrócili na wydatki działu – Oświata i 

wychowanie, gdzie planowana subwencja oświatowa i dotacje na oddziały przedszkolne 

wynosi 3.857.577,00 zł a planowane wydatki do poniesienia kształtują się na poziomie 

7.468.538,30 zł (plan na 2020 rok zakładał wydatki w kwocie 6.512.931,00 zł). 

Komisja sugeruje, aby dążyć do minimalizacji kosztów w dziale 801. 

Budżet gminy na rok 2021 jest realny do wykonania. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji: 

                                                                                              Artur Patrzałek 

 

             


