
Protokół nr 39/10 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 28 października 2010 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Ireneusz 

Płóciennik – Przewodniczący Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitała radnych 

oraz Pana Wiesława Kaczmarka – Skarbnika Gminy. Następnie stwierdziła kworum 

niezbędne do obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek 

obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z założeniami do projektu budżetu na 2011 rok. 

2. 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 wyjaśniła, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 

w dniu dzisiejszym. 

Ze względu na to, iż do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych 

zastrzeżeń, protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując porządek obrad Przewodniczący Komisji poprosił Pana Wiesława Kaczmarka – 

Skarbnika Gminy o wyjaśnienia związane z planowanym na przyszły rok budżetem gminy. 

Na wstępie swej wypowiedzi Skarbnik Gminy nadmienił, iż projekt budżetu nie został jeszcze 

całkowicie przygotowany, gdyż nie wpłynęła jeszcze informacja o wysokości przyznanych 

dotacji. Ponadto dodał, iż dyrektorzy szkół, a także pracownicy Urzędu Gminy nie 

przedłożyli jeszcze swoich zapotrzebowań. W toku dalszego wystąpienia przedstawił kwoty 

subwencji oświatowej na przyszły rok zaznaczając, iż jest ona jedynie nieznacznie wyższa niż 

otrzymana w bieżącym roku. Ponadto nadmienił, iż dopiero na koniec roku okaże się jakie 

będzie wykonanie planu związanego z wpływami z podatku. Następnie Skarbnik 

poinformował, iż uległy zmniejszeniu dotacje przekazywane dla Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej a zwłaszcza na Środowiskowy Dom Samopomocy. Kontynuując szczegółowo 

omówił na jaki cel wspomniana jednostka otrzymuje wsparcie finansowe, także przedstawił 

kwoty przyznanego na obecny rok dofinansowania, porównując je z tymi, które otrzyma 

w przyszłym roku. W toku dalszej wypowiedzi poinformował zebranych, iż planowane 

dochody jedynie w niewielkim stopniu wzrosną, gdyż należy uwzględnić kwestię ściągalności 

podatków. Ponadto dodał, iż z roku na rok wzrastają zobowiązania z tytułu niepłacenia 

podatków, a stawki podatku w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły jedynie minimalnie. 

Następnie Skarbnik zaznaczył, iż analogiczna sytuacja przedstawia się z wydatkami ponieważ 

skoro dochody nieznacznie wzrosną nie należy również zakładać zbyt dużych wydatków. 

Dodał również, iż część wpływów do budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań. 

W tym miejscu Przewodniczący Komisji zapytał, czy były podejmowane jakieś próby 

oszczędności po to, by utrzymać kwotę wydatków na inwestycje na takim samym poziomie, 

bądź też ją nieznacznie zwiększyć. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż dokonano niewielkich oszczędności 

na wydatki związane z oświetleniem ulicznym. Ponadto zaznaczył, iż w znacznym stopniu 

tegoroczny budżet obciążyły zobowiązania wobec nauczycieli, co również dotknęło inne 

gminy. Dodał również, iż należy podjąć w tej kwestii pewne kroki ponieważ utrzymanie 



wszystkich placówek szklonych bardzo dużo gminę kosztuje i należy doprowadzić do tego, 

by otrzymywane subwencje wystarczyły na daną szkołę. Kontynuując swą wypowiedź 

wyjaśnił, iż należałoby poszukać również pewnych oszczędności w placówkach 

bibliotecznych. 

W tym miejscu wywiązała się krótka dyskusja podczas, której radni przedstawiali swoje 

sugestie dotyczące wspomnianej powyżej kwestii. Podczas tej polemiki Skarbnik Gminy 

zaznaczył, iż trudno jest znaleźć jakiekolwiek oszczędności, a zadań do realizacji oraz pracy 

coraz więcej spada na samorządy. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy wpłynęła już dotacja za zrealizowaną budowę 

wodociągu w miejscowości Zborów. 

Odpowiadając na powyższe Skarbnik wyjaśnił, na jakiej zasadzie będzie rozliczona kwota 

z dofinansowania, która na obecną chwilę jeszcze nie została przekazana. 

Po uzyskaniu odpowiedzi Przewodniczący zadał kolejne pytanie dotyczące zobowiązań jakie 

gmina posiada, a mianowicie czy są one na bieżąco spłacane. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik zaznaczył, iż zadłużenia jakie gmina posiada są na 

bieżąco spłacane. Następnie poinformował, iż na najbliższej sesji Rady Gminy przedłożony 

zostanie projekt uchwały w sprawi zmian w tegorocznym budżecie. Kontynuując 

szczegółowo omówił czego będą one dotyczyły. 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań dotyczących omawianego tematu 

Przewodniczący podziękował Panu Skarbnikowi za udział w posiedzeniu i udzieleniu 

informacji. 

 

Ad. 2 

W dalszej części obrad członkowie Komisji podjęli temat związany z zaplanowanymi na 

przyszły rok inwestycjami. Ponadto przedyskutowana została kwestia realizacji zadań, 

a mianowicie wprowadzania nowych nieujętych w planach oraz ciągłego przesuwania innych 

dawno zamierzonych. 

 

Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań i wyczerpaniem tematyki zaplanowanej 

na to posiedzenie, Pan Ireneusz Płóciennik – Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu 

i Finansów. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta 
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