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Protokół Nr 3/15 
 

        z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 
odbytego w dniu 9 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
       Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 14. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięli udział: 
1. Maria Woźniak  - przewodniczący 
2. Stanisław Wesołowski - członek 
3. Jadwiga Gubała  - członek 
Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: 
Zbigniew Janik – Wójt Gminy, Bożena Wawszczyk – p.o. Kierownika Referatu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Maria Małasińska – podinspektor ds. księgowości 
budżetowej. 
 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami. 

 
Do punktu 1-go. 
 
       Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria Woźniak. 
 
Do punktu 2-go. 
 
        Komisja kontynuowała pracę nad projektem uchwały budżetowej aby 
zbilansować dochody z wydatkami. 
Pan Wójt zawnioskował aby wyłączyć z budżetu (tj. zrezygnować z zakupu ciągnika i 
wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z oczyszczalni przydomowych) – 
zadanie ujęte w załączniku nr 5 wiersz 1. Całkowity koszt tego zadania 245.000 zł, w 
tym wkład własny – 95.610 zł, środki z budżetu UE (dofinansowanie) 149.390 zł. 
Uwolnione w ten sposób środki w kwocie 95.610 zł pan Wójt zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie projektu sieci kanalizacyjnej w gminie i umieścić to zadanie w 
załączniku nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku - pod nazwą: „Projekt 
sieci kanalizacyjnej w gminie”. 
Ponadto pan Wójt zawnioskował o zmniejszenie wydatków na zadanie pod nazwą: 
„Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Gnojno, celem poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego” (osiedle „Sad” – zał. Nr 3, poz. 6); było 413.396 zł, 
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pozostaje 109.705 zł. Zaoszczędzona w ten sposób kwota 100.000 zł zmniejszy deficyt 
budżetowy z 900.000 zł do 800.000 zł. 
W toku dalszej analizy komisja odniosła się do wniosku ze wspólnego posiedzenia 
stałych komisji rady z dnia 12.12.2014 r. dot. dochodów uzyskanych ze sprzedaży 
mienia komunalnego (wniosek zgłoszony przez radną Bożenę Segdę). 
Komisja uzgodniła, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015 r. planuje 
się na kwotę 319.089 zł. 
Komisja zaproponowała wprowadzenie do budżetu dochodów ze sprzedaży 
nieruchomości po byłym posterunku w Gnojnie (nr. ewid. 721/3) na kwotę 92.000 zł. 
Pani Bożena Wawszczyk – p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa – sporządziła nowy 
wykaz planowanych do sprzedaży nieruchomości. 
Ponadto komisja zaproponowała wprowadzenie do projektu budżetu (zał. Nr 4) 
następujących zadań: 
- zakup prawa posiadania samoistnego nieruchomości w miejscowości Kostera – 
18.000 zł; 
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gnojno celem dostosowania do nowych regulacji prawnych – 
47.355 zł. 
W dalszym toku prac komisja zaproponowała zmniejszenie wydatków na niżej 
wymienione zadania, w celu zbilansowania z dochodami, uwzględniając aktualne 
potrzeby i możliwości budżetu: 
- budowa, przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Gnojnie – 49.200 zł – zał. Nr 
3, wiersz 4 (zadanie rozpoczęto i ukończono w 2014 r., faktura zapłacona); 
- gospodarka odpadami (rozdz. 90002 § 4300) – wywóz odpadów – wydatki 
zmniejszono z kwoty 204.000 zł do kwoty 160.000 zł (dostosowanie do ceny z 
przetargu). 
Komisja postanowiła przekazać niniejszy protokół wraz z poprzednimi protokołami ze 
wspólnego posiedzenia stałych komisji rady z dnia 12 i 18 grudnia 2014 r. Panu 
Wójtowi Gminy, celem naniesienia stosownych poprawek w projekcie uchwały 
budżetowej. 
Po uwzględnieniu proponowanych poprawek, Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów dokona ostatecznej, pisemnej opinii o projekcie budżetu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
                                                                                          Przewodniczący Komisji: 
                                                                                                  Maria Woźniak   
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