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Protokół Nr 8/15 
 

           z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, 
odbytego w dniu 16 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13. 
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: Pani Maria Małasińska – 
skarbnik gminy, Pani Bożena Wawszczyk – p.o. Kierownika Referatu Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska. 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Analiza projektów uchwał, które mają być podjęte na VI sesji Rady Gminy 

Gnojno w dniu 25 czerwca 2015 roku. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 
Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 
 
           Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji – radna Maria 
Woźniak. 
 
Do punktu 2-go. 
 
a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedłożony do 
uchwalenia przez radę gminy w dniu 25 czerwca 2015 r., zakłada zmniejszenie 
dochodów o kwotę 513.366 zł oraz zmniejszenie wydatków również o kwotę 513.366 
zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i nadal wynosi 925.013 zł. 
Zał. Nr 1. 
Zmiana dochodów budżetowych – kwota – 513.366 zł; 
- zmniejszono dochody: 

• rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 111.369 zł 
§ 6297 – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –  
kwota dofinansowania została urealniona na podstawie podpisanej umowy i 
aneksu na wykonanie tej inwestycji 
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• rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 104.021 zł 
§ 6330 – dotacja celowa na realizację przebudowy drogi gminnej na osiedlu 
„Sad” – kwota dofinansowania została dostosowana do kosztów zadania 
wynikających z przeprowadzonego przetargu 

• rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 297.976 zł 
zmniejszono subwencję w wyniku decyzji Ministra Finansów po złożonej 
korekcie sprawozdań za 2013 rok. 

Zał. Nr 2. 
Zmiana wydatków budżetowych – kwota – 513.366 zł; 
- zmniejszono wydatki 

• rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 172.306 zł 
§ 6057 i § 6059 – zmniejszenie wydatków na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w związku z podpisaniem aneksu do umowy dot. 
dofinansowania tego zadania 

• rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 192.410 zł 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne, w tym: droga na osiedlu „Sad” w Gnojnie 
(„schetynówka”) – 183.777 zł (dostosowanie wydatków do wartości po 
przetargu); zmiana wniosków z funduszy sołeckich dot. przebudowy dróg – 
Pożogi – 3.000 zł; Wola Zofiowska – 1.000 zł; Grabki Małe – 4.633 zł 

• rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 187.650 zł 
§ 6050 wydatki inwestycyjne (przebudowa dróg gminnych – powodziówek) – 
dostosowanie wydatków do wartości po przetargu 

• rozdz. 90015 – oświetlenie placów i dróg – 2.000 zł 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – dostosowanie planu do przewidywanego 
wykonania 

- przeniesienia wydatków budżetowych 

• rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne 
przeniesiono kwotę 2.500 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) i kwotę 300 
zł z § 4430 (różne opłaty i składki) na § 4300 (zakup usług pozostałych), 
wydatki na szkolenie strażaków 

•  rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono kwotę 1.300 zł do rozdz. 
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
W rozdziale 85154 dokonano przeniesień między paragrafami, dostosowując 
plan do przewidywanego wykonania. Kwota przeniesień nie stanowi skutków 
dla budżetu. 

- zwiększono wydatki  

• rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 



3 

 

§ 6050 – 35.000 zł – przebudowa wodociągu gminnego w msc. Zofiówka i 
Wola Zofiowska (za małe ciśnienie wody) 

• rozdz. 92195 – pozostała działalność  - 3.000 zł 
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia). 

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków uległy również zmianie niektóre 
pozycje w załącznikach nr 3, 4, 5, 7 i 10 do uchwały budżetowej. 
Z rezerwy budżetowej w wysokości 150.000 zł wykorzystano na dzień 16 czerwca 
2015 r. łącznie 55.000 zł na następujące wydatki: 
          zakup kruszywa - 20.000 zł 
          oświetlenie uliczne  - 25.000 zł 
          opłata za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach 
          - 10.000 zł. 
          Został uruchomiony w całości, tj. 976.479 zł, kredyt zapisany w uchwale 
budżetowej. 
          W roku 2015 spłaty rat kredytów wyniosą 500.000 zł, natomiast koszty obsługi 
długu (tj. odsetki i prowizje) wyniosą 350.000 zł. 
b) Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015 – 2035 jest spójny z uchwałą w sprawie zmian 
w budżecie gminy i komisja nie wnosi do niego żadnych uwag. 
 
Do punktu 3-go. 
 
          Po przeprowadzonej analizie komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone 
projekty uchwał i rekomenduje radzie gminy do uchwalenia. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
                                                                                         Przewodniczący Komisji 
                                                                                              Maria Woźniak 

 


