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Protokół Nr 4/15 

 

           z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 

odbytego w dniu 26 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 

Gnojnie. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.15. 

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

1. Maria Woźniak  - przewodniczący 

2. Stanisław Wesołowski - członek 

3. Jadwiga Gubała  - członek 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych przez poszczególne komisje Rady 

Gminy. 

3. Wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok. 

 

Do punktu 1-go. 

 

           Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria 

Woźniak. 

 

Do punktu 2-go. 

 

           W dniach 12 i 18 grudnia 2014 roku komisje stałe rady gminy odbyły wspólne 

posiedzenia, na których radni dokonywali analizy projektu budżetu na rok 2015.  

W czasie posiedzeń poszczególne komisje zgłosiły następujące wnioski do projektu 

budżetu: 

- radna Maria Woźniak – Komisja Planowania – zmniejszenie planu dochodów dział 

801 (oświata i wychowanie) § 0970 (wpływy z różnych usług) – kwota 30.000 zł 

(dochody nie mogą być zrealizowane z powodu zakończenia projektu); 

- radny Stanisław Wesołowski – Komisja Planowania – dz. 801 rozdz. 80104 – 

przedszkola – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.500 zł - (zakończenie 

projektu); 

- radny Artur Patrzałek – Komisja Oświaty – dział 600 (transport i łączność) rozdz. 

60017 (drogi wewnętrzne) – zmniejszenie planu dochodów o 20.000 zł (kwota 

pierwotnie zaplanowana, tj. 40.000 zł, jest nierealna do uzyskania); 
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- radny Wincenty Krawczyk – Komisja Rolnictwa – dział 600 rozdz. 60078 (usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych) – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu 

państwa na przebudowę dróg o kwotę 682.036 zł (kwota pierwotnie zaplanowana, tj. 

1.141.153 zł, jest nierealna do uzyskania); 

- radna Bożena Segda – Komisja Oświaty – dział 700, rozdz.70005 (gospodarka 

gruntami i nieruchomościami) – zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o 

kwotę 479.467 zł (przeszacowano dochody z tego tytułu); 

- radny Wincenty Krawczyk – Komisja Rolnictwa – dział 721, rozdz. 92109 (domy 

kultury, świetlice i kluby) § 6297 – zmniejszenie dochodów o kwotę 93.051 zł 

(decyzja odmowna z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji dot. 

Klubu Rolnika w Skadli); 

- autopoprawka Wójta Gminy – zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi 

gminnej w msc. Maciejowice (dz.ew.nr 460) o kwotę 81.713 zł – na tym zadaniu 

pozostanie kwota 50.000 zł; 

- autopoprawka Wójta Gminy – wyłączyć zadanie inwestycyjne dot. przebudowy 

drogi gminnej nr 323024T w msc. Wola Zofiowska (zał. Nr 4 poz. 16); 

- radny Wincenty Krawczyk – Komisja Rolnictwa – w zadaniu dot. przebudowy 

budynku Klubu Rolnika w Skadli – zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 133.051 

zł (na realizację zadania pozostaje kwota 11.804 zł); 

- radna Maria Woźniak – Komisja Planowania i radny Jerzy Kwiecień – Komisja 

Rewizyjna – wyłączyć przedsięwzięcie dot. przebudowy drogi gminnej Nr 323021T 

Glinka-Wola Bokrzycka (zał. Nr 3 wiersz 7). Zadanie uwzględnić do wykonania w 

2016 roku i poczynić starania o pozyskanie na ten cel dofinansowania z zewnątrz, aby 

przebudować cały odcinek drogi; 

- autopoprawka Wójta Gminy – zmniejszenie wydatków w dziale 750 – administracja 

(urzędy gmin) – kwota 100.000 zł; 

- radna Maria Woźniak – Komisja Planowania – zmniejszenie wydatków w rozdziale 

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 10.000 zł; 

- radny Marian Okraj – Komisja Rewizyjna – wprowadzić do budżetu gminy na 2015 

rok przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych we wsi Pożogi (od posesji państwa 

Stępniów do posesji państwa Musiałów) o dług. 250 m. 

           W dniu 9.01.2015 r. Komisja Planowania, Budżetu i Finansów kontynuowała 

prace nad projektem budżetu. W obradach komisji brał również udział Wójt Gminy 

Zbigniew Janik. 

W czasie posiedzenia zgłoszone zostały następujące wnioski do projektu budżetu: 

- autopoprawka Wójta Gminy – wyłączyć z budżetu część zadania ujętego w zał. Nr 5 

wiersz 1, tj. zrezygnować z zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego do wywozu 

nieczystości z oczyszczalni przydomowych – całkowity koszt tej części zadania 

wynosi 245.000 zł; 
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- autopoprawka Wójta Gminy – wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne 

roczne w zał. Nr 4 pod nazwą: „Projekt sieci kanalizacyjnej w gminie” – koszt zadania 

95.610 zł. (Są to środki uwolnione z realizacji zadania dot. zakupu ciągnika i wozu 

asenizacyjnego); 

- autopoprawka Wójta Gminy – zmniejszenie wydatków na zadanie pod nazwą: 

„Przebudowa drogi gminnej położonej na osiedlu Sad” zał. Nr 3 poz. 6, było 413.396 

zł, pozostaje kwota 109.705 zł. 

Wnioski wspólne Komisji Planowania: 

- wprowadzenie do projektu budżetu zadania pod nazwą: „Zakup prawa posiadania 

samoistnego nieruchomości w miejscowości Kostera” – kwota 18.000 zł – zał. Nr 4; 

- wprowadzenie do projektu budżetu zadania pod nazwą: „Opracowanie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gnojno” – kwota 47.355 zł – zał. Nr 4. 

Po dokonaniu analizy zgłoszonych przez poszczególne komisje wniosków i 

autopoprawek Wójta Gminy, komisja uznaje je za zasadne i przedkłada Radzie Gminy 

do przegłosowania. 

 

Do punktu 3-go. 

 

            Budżet gminy Gnojno na rok 2015 zamyka się po stronie dochodów kwotą 

17.472.002 zł a  po stronie wydatków kwotą 18.272.002 zł. 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000 zł zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł. 

Komisja zapoznała się z uchwałami RIO w Kielcach w sprawach: opinii o projekcie 

uchwały budżetowej Gminy Gnojno na 2015 rok, opinii o projekcie uchwały Rady 

Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2035, oraz 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały 

budżetowej gminy Gnojno na 2015 rok. 

Wszystkie wymienione opinie są pozytywne. 

            Komisja stwierdza, że budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 

jest realny do wykonania. Wymaga to jednak konsekwentnego wykonywania ujętych 

w budżecie zadań. W roku budżetowym 2015 powinna zostać zakończona i rozliczona 

realizacja dużych programów inwestycyjnych, tj. e-świętokrzyskie, solary i 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. Konieczny będzie sprawny przepływ środków 

finansowych, aby wszelkie płatności dot. tych programów były dokonywane 

terminowo. 

           Analizując projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gnojno na lata 2015-2035 komisja stwierdziła, że uchwała jest spójna z 

projektem uchwały budżetowej na rok 2015. 
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Planowana kwota zadłużenia na koniec 2015 roku (kapitał) wyniesie 10.642.044 zł. 

Spłaty rat kapitałowych w 2015 roku wyniosą 500.000 zł, natomiast wydatki na 

obsługę długu – 350.000 zł. 

         Biorąc powyższe pod uwagę, komisja rekomenduje Radzie Gminy do 

uchwalenia przedłożony projekt budżetu na 2015 rok i projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

 

                                                                                                 Przewodniczący Komisji 

                                                                                                        Maria Woźniak 

 

           

        

  


