
Protokół Nr 10/11 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 19 grudnia 2011 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji 

oraz zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

2. Opracowanie planu pracy na rok 2012. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Do omówienia projektu budżetu poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik 

Gminy, która poinformowała zebranych, iż decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej należy 

wprowadzić pewne zmiany do omawianego aktu, gdyż z uwagi na to, iż nie został 

zaplanowany deficyt budżetowy gmina nie może wziąć zamierzonego kredytu. Następnie 

cytując zapisy ustawy o finansach publicznych zaznaczyła, iż według jej interpretacji wynika, 

iż można zaciągnąć kredyt na prefinansowanie, który dla gminy jest dużo korzystniejszy, 

jednakże stanowisko RIO jest odmienne i należy dokonać zmian w budżecie ujmując zwykły 

kredyt komercyjny. W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik poinformowała zebranych, iż 

pierwsza transza na dofinansowanie zrealizowanego zadania dotyczącego budowy 

przepompowni już została przekazana, natomiast jeśli chodzi o kolejną pulę, to jest nadzieja, 

że do końca roku zostanie przekazana, dzięki czemu można będzie dokonać niezbędnych 

rozliczeń. 

Następnie głos zabrał radny M. Janiak, który zapytał, czy w takcie roku będzie można 

wprowadzać zmiany do budżetu gminy, zwiększając środki finansowe na sport, gdyż kwota 

na wspomniany cel została zmniejszona z 60 tys. zł. do sumy 30 tys. zł. Następnie zaznaczył, 

iż należałoby również zaznaczyć w umowie, iż finansowanie z budżetu musi nastąpić do 

czerwca a nie do końca roku, ze względu na terminy rozgrywek sportowych. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż w trakcie roku są wprowadzane 

zmiany do budżetu gminy, gdyż w zależności od realizacji dochodów można dokonywać 

pewnych przesunięć. Następnie wyjaśniła, jak w bieżącym roku odbywało się finansowanie 

zadań z dziedziny sportu a następnie poinformowała na jakiej zasadzie odbywa się 

finansowanie klubów sportowych. W dalszej kolejności poruszyła kwestię zmiany firmy, 



oferującej oprogramowanie finansowe dla gminy. W toku swej wypowiedzi Pani Skarbnik 

szczegółowo omówiła, jakie warunki oraz jaką wysokość opłaty proponuje firma, z którą 

obecnie podpisana jest umowa oraz ofertę nowej firmy. 

Następnie wywiązała się krótka dyskusja w powyższym temacie podczas której Skarbnik 

Gminy dokonując pewnych obliczeń przedstawiła oszczędności, jakie niesie za sobą zmiana 

firmy dostarczającej oprogramowanie finansowe. W trakcie tej polemiki radni również 

opowiedzieli się za tym, iż należy szukać oszczędności tam, gdzie tylko można i skoro nowa 

oferta jest dużo korzystniejsza należy ją wybrać. 

Następnie radny R. Bruzda zapytał Panią Skarbnik, czy w projekcie budżetu pozostał zapis 

upoważniający Wójta Gminy do zaciągania kredytu w kwocie 1 mln zł. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż bez zmian pozostała wysokość 

kwoty do jakiej Wójt Gminy może zaciągać pożyczki, czy też kredyty krótkoterminowe na 

pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Ponadto przedstawiła 

argumenty przemawiające za pozostawieniem proponowanej kwoty bez zmian, podkreślając 

jednocześnie, iż mowa jest o krótkoterminowym zadłużeniu, które musi zostać spłacone 

w ciągu roku. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zaznaczył, iż jego zdaniem nie należy upoważniać Wójta do 

zaciągania tak wielkiej kwoty kredytu bez zgody rady. Ponadto zaznaczył, iż Rada Gminy jest 

na tyle mobilna aby, w razie konieczności zwołać posiedzenie i zadecydować o konieczności 

podejmowania kredytu. 

Następnie Pani Skarbik omówiła obecną sytuację finansową gminy zaznaczając, iż dochody 

praktycznie zostały wykonana po za wyjątkiem wpływów pewnych kwot z podatku. Ponadto 

nadmieniła jeszcze, iż z ostatnio zasłyszanych informacji wynika, iż dodatki wyrównawcze 

dla nauczycieli zostały zaskarżone do Trybunału i istnieje nadzieja, że zostanie wstrzymane 

ich wypłacanie. Ponadto dodała, iż trzeba również liczyć na to, iż być może w przyszłości 

zaczną również wpływać do samorządów subwencje na dzieci uczęszczające do przedszkola. 

Po wypowiedzi Pani Skarbnik głos zabrał radny M. Janiak, który zapytał czy poczynione 

zostały jakieś starania w kierunku dofinansowanie zadań z funduszy unijnych. 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Skarbnik Gminy zaznaczyła, iż inwestycja związana 

z budową sieci wodociągowej będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie obrad członkowie Komisji opracowali plan pracy Komisji ds. Budżetu 

i Finansów na 2012 rok, który zostanie przedłożony do wglądu Radzie Gminy Widawa 

i zatwierdzenia na najbliższej sesji. 

 

Ad. 3 

W tym punkcie obrad członkowie komisji poruszyli temat związany z działalnością klubów 

sportowych. W trakcie dyskusji radny M. Janiak zapoznał zebranych, jakie poczynione 

zostały starania zmierzające do wyremontowania dachu na budynku przy stadionie, w którym 

mieści się siłownia. Ponadto zaznaczył, iż pomimo, iż niektóre materiały uda się nabyć po 

bardzo korzystnej cenie, to i tak pozostaje kwestia przeprowadzenia robót na których 

sfinansowanie klub sportowy nie ma środków. 



Z kolei radny R. Bruzda zapytał, czy sala, w której odbywają się zajęcia sportowe klubu jest 

wynajmowana. 

W odpowiedzi na powyższe radny M. Janiak wyjaśnił, iż wystąpił z taką propozycją do 

Dyrektora Szkoły. 

Następnie radny R. Bruzda zaznaczył, iż warto wdrożyć wspomniane działanie, podając 

zalety i korzyści, jakie z tego tytułu mogą osiągnąć kluby sportowe. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta          Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 


