
Protokół Nr 16/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 31 maja 2012 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. 

2. Sprawy bieżące 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, 

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

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Z uwagi na to, iż tematem spotkania było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2011 rok Przewodniczący Komisji poprosił Panią Dorotę Słowińską – Skarbnik Gminy do 

omówienia tego zagadnienia. 

W pierwszej kolejności Pani Skarbnik przedstawiła członkom komisji opinię składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za ubiegły rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy planowane jest w najbliższym czasie zaciągnięcie 

kredytu czy też pożyczki. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż prawdopodobnie będzie konieczne 

zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie około 1 mln zł, gdyż należy uregulować 

pewne zobowiązania, takie jak chociażby wypłata zaległych dodatków wyrównawczych dla 

nauczycieli. Ponadto zaznaczyła, iż w późniejszym terminie będzie najprawdopodobniej 

zaciągnięty kredyt długoterminowy. 

W dalszej kolejności głos zabrała radna K. Ziółkowska zwracając się z zapytaniem do Pani 

Skarbnik odnośnie likwidacji placówek szkolnych a w szczególności, czy była 

przeprowadzona analiza oszczędności, jakie przyniesie gminie zamknięcie tych placówek. 

Odpowiadając na to pytanie Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż będą to oszczędności rzędu 

1,1 mln zł. Następnie zaznaczyła, iż jest to znaczna kwota, jednakże w bieżącym roku należy 

jeszcze zabezpieczyć znaczną sumę pieniędzy na odprawy dla nauczycieli. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała, czy jest szansa na to, iż pieniądze 

przeznaczone na odprawy zostaną zwrócone. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż pewności nie ma jednakże wniosek zostanie 

złożony i ma nadzieję, iż uda się odzyskać środki przeznaczone na odprawy dla nauczycieli. 

Ponadto dodała, iż pozostanie jeszcze do utrzymania przedszkole, które będzie nadal 

funkcjonowało w Brzykowie. 

Następnie radna K. Ziółkowska zauważyła, iż wynika z tego, że z puli pieniędzy 

przekazywanych na oświatę, w większości przeznaczane jest na wynagrodzenia. 

Z powyższą uwagą zgodziła się Pani Skarbnik, która zaznaczyła, iż około 90 % to wydatki na 

wynagrodzenia, uwagi an zbyt dużą liczbę etatów. Ponadto dodała, iż inne gminy również 



likwidują placówki szkolne, które w dużym stopniu pochłaniają znaczną część budżetu. 

Następnie wyjaśniła, iż zmniejszą się wydatki na oświetlenie z uwagi na to, iż ogłoszony 

został przetarg na dostawcę energii, który wygrał dotychczasowy dostawca, czyli PGE Obrót 

S.A. jednakże stawki będą niższe od obecnie obowiązujących. W toku dalszej wypowiedzi 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż umowa została podpisana i do końca 2013 roku będą 

obowiązywały stałe i o około 20 % niższe stawki. Dodała również, iż przeprowadzenie 

procedury przetargowej zostało zlecone firmie zewnętrznej. 

W tym miejscu radna K. Ziółkowska zapytała dlaczego gmina sama nie przeprowadziła 

przetargu tylko wynajęła firmę ponosząc dodatkowe koszty. 

Odpowiadając na powyższe Pani Skarbnik wyjaśniła, iż dla gminy było to dużo 

korzystniejsze posunięcie, gdyż jak już wcześniej wspomniała świadczy o tym już sam wynik 

przetargu, natomiast kwota wynagrodzenia jakie uzyskała ta firma to nieznaczna suma. 

Ponadto dodała, iż już wcześniej gmina korzystała z usług tej firmy przy odzyskiwaniu 

podatku VAT jak również zwraca się o pomoc w innych kwestiach i ta pomoc jest świadczona 

nieodpłatnie w ramach współpracy, co zresztą nie jest dla nich wiążące, co jednak dobrze o 

niej świadczy. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja w powyższej kwestii w wyniku, 

której członkowie komisji przyznali, iż rzeczywiście korzystniej zlecić takie przedsięwzięcie 

firmie, która się tym specjalizuje i ma bogate doświadczenie w takich działaniach. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy jeszcze jakieś oszczędności uda się wygospodarować 

i jak obecnie wygląda sytuacja finansowa gminy. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż na obecną chwilę ponoszone są jedynie niezbędne 

wydatki. Ponadto dodała, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększy się kwota wydatków 

na realizację funduszu sołeckiego. 

W powyższej kwestii głos zabrała radna K. Ziółkowska, która zapytała co stało się 

z niewykorzystanymi pieniędzmi z funduszu sołeckiego. 

Odpowiadając na powyższe zapytanie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż środki te przeznaczone 

zostały na pokrycie zobowiązań i bieżących wydatków. Następnie szczegółowo omówiła 

sytuację finansową gminy oraz wyjaśniła, jak realizowane są plany finansowe placówek 

oświatowych. 

W tym miejscu radny W. Semaszczuk powołując się na przykład funkcjonowania szkoły 

w Łasku zaznaczył, iż odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetu przypadającego na 

tą jednostkę ponosi dyrektor placówki i osoba zajmująca się księgowością. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie członkowie komisji rozpoczęli dyskusję w poruszonej powyżej kwestii 

działalności placówek oświatowych, w trakcie której Skarbnik Gminy wyjaśniła jak do tej 

pory prowadzone były i rozliczane budżety poszczególnych szkół. W dalszej kolejności 

zaznaczyła, iż podjęte zostały pewne działania po to, by każda jednostka posiadała swoją 

odrębną księgowość. 

Następnie poruszony został temat związany z likwidacją placówek oświatowych oraz 

tworzenia stowarzyszeń, które podjęłyby się prowadzenia szkoły. W trakcie dyskusja nad 

powyższym tematem radni zgodnie przyznali, iż procedura dotycząca utworzenia 

stowarzyszenia jest dość skomplikowana a prowadzenie szkoły jest odpowiedzialnym 

zadaniem i mało kto chce się angażować w takie działania. 

Na zakończenie spotkania Pani Skarbnik raz jeszcze podkreśliła, iż obecna sytuacja 

finansowa gminy jest trudna. Ponadto dodała, iż zmiany dotyczące wskaźników zadłużenia 

również źle wpłynęły na budżet. Jednakże zauważyła, iż nie tylko nasza gmina boryka się 

z takim problemem, gdyż na terenie kraju jest wiele samorządów, które także muszą szukać 

ogromnych oszczędności aby wymieścić się we wspomnianych wskaźnikach. W toku dalszej 



wypowiedzi zaznaczyła, iż wpływy z dochodu od podatku Pit są małe, na co duży wpływ ma 

to, iż wiele osób pracuje „na czarno” i to w większości nie dla tego, że nie mają innego 

wyjścia ale z własnego wyboru. Następnie wyraziła nadzieję, iż bieżący rok będzie tym 

okresem krytycznym dla gminy, natomiast w kolejnym roku, przynajmniej minimalnie 

poprawi się sytuacja finansowa. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie Pan Sebastian Rychlik, 

który przewodniczył obradom podziękował za udział w spotkaniu i zakończył kolejne obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 


