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Protokół Nr 19/20 

            z posiedzenia Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 
odbytego w dniu 28 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 12.00. 
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 29  
      grudnia 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 rok zmniejszono: 

- dofinansowanie na drogę dojazdową do pól o kwotę 818 zł zgodnie z otrzymanym 
dofinansowaniem, 
- środki na świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) o kwotę 12.259,00 zł (decyzja 
z Urzędu Wojewódzkiego). 
Zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 29.500 zł na zakup sprzętu dla 
nauczycieli do nauki zdalnej. 
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 rozbudowę wodociągu gminnego o kwotę 30.000 zł, 
- wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł, 
- wydatki na rewitalizację miejscowości Gnojno o kwotę 19.000 zł. 
Zmniejszony został plan wydatków na obsługę długu o kwotę 28.398 zł. Koszty obsługi 
zmniejszyły się ze względu na spadek wartości WIBOR 3M. 
Zwiększone zostały wydatki na: 
- gospodarkę odpadami o kwotę 22.182 zł, 
- wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 160.000 zł, 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 29.500 zł (wydatki na zakup 
sprzętu dla nauczycieli do nauki  zdalnej). 
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Dokonano również przeniesień w planie wydatków między rozdziałami, zabezpieczając 
plany do przewidywanego wykonania – według załącznika nr 2. 
Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 19.423 zł. 
Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 23.415.425,78 zł, w tym: 

 bieżące - 22.047.946,52 zł,  

 majątkowe  -  1.367.479,26 zł. 
Wydatki wynoszą 24.457.591,79 zł, w tym:  

 bieżące - 22.004.459,13 zł, 

 majątkowe - 2.453.132,66 zł i są zgodne z uchwałą w sprawie zmian w 
budżecie gminy na 2020 rok. 

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszona została kwota na przedsięwzięcie o 
nazwie „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” o 19.000 zł. 
Deficyt budżetu, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ w kwocie 595.448,54 zł oraz 
wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 446.717,47 zł, nie uległ zmianie i wynosi 
1.042.166,01 zł.  
        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 
 
 

 


