
 

Strona 1 z 5 

Protokół 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 29 grudnia 2014r. 

 

W posiedzeniu udział wzięło  5 członków Komisji Budżetu i Finansów (zgodnie                       

z załączoną listą obecności) oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta 

Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.  

Otwarcia posiedzenia o godz. 13.00 dokonała i obrady prowadziła Teresa Bechta – 

Przewodnicząca Komisji. Prowadząca obrady stwierdziła kworum prawomocności obrad               

i przystąpiła do przyjęcia porządku obrad. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do porządku obrad, który przedstawiał się 

następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Opracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na rok 2015. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:  

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez 

Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie 

nietrzeźwości, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę 

dróg powiatowych, 

4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego,  

6) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r., 

7) w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów. 

4.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

Realizacja porządku obrad: 
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Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2 Opracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na rok 2015. 

Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec  – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt budżetu Gminy 

na rok 2015 wraz z objaśnieniami. Przedstawiła również: 

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne, 

2) uchwałę Nr 23/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie                  

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-

2023, 

3) uchwałę Nr V/16/2014  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu 

Gminy na 2015r., 

W dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły głos zabierali: 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował o uwzględnieniu przez Komisje Spraw Społecznych i Komisję 

Rewizyjną w projekcie przyszłorocznego  budżetu Gminy jego wniosku o zabezpieczenie kwoty                

25 tys. zł na zadanie „dokumentacja techniczna budowy obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym”. 

Za wnioskiem Wójta Gminy przyjętym przez Komisję Spraw Społecznych i Komisję Rewizyjną  głosowali 

wszyscy obecni na posiedzeniu komisji (5 głosów „za”). 

Radna Halina Majkut zapytała o możliwości zainstalowania lamp oświetleniowych w Chodaczowie? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na budowę oświetlenia zabezpieczone zostało w projekcie budżetu                     

130 tys. zł. 

Radny  Kazimierz Matuszek zapytał: Czy w przyszłym roku będą wyodrębnione środki do dyspozycji 

sołectw tzw. „fundusz sołecki”? 

Wójt Gminy potwierdził, że takie środki zostały zabezpieczone. 

Nie zgłoszono innych wniosków i zapytań. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu Gminy na rok 2015 uwzględniającym wniosek 

Wójta Gminy głosowali wszyscy członkowie Komisji Budżetu i Finansów (5 głosów „za”).  

Komisja Budżetu i Finansów opracowała opinię o projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy                        

o poniższej treści i zobowiązała Przewodniczącą Komisji do przedłożenia jej na najbliższej sesji Rady 

Gminy: 

„Opinia 
Komisji Budżetu i Finansów 

o projekcie budżetu gminy na rok 2015 



 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 29 grudnia 2014r. 

Strona 3 z 5 

 

przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 29 grudnia 2015r. 
 

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej  
- Komisja Budżetu i Finansów  stwierdza co następuje: 

 
1. Projekt budżetu gminy zakłada realizację dochodów w 2015 roku  w kwocie 20.505.288,86 
zł,    w tym planowane dochody bieżące w kwocie 19.702.198,42 zł i dochody majątkowe – 
803.090,44 zł. 
 
2. Plan wydatków zamyka się kwotą 19.711.053,14 zł, w tym wydatki bieżące – 18.556.991,08 
zł, wydatki majątkowe – 1.154.062,06 zł. 
 
3.Budżet na 2015 rok zaplanowano z nadwyżką w kwocie 794.235,72 zł z przeznaczeniem na 
spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. 
 
4. Rozchody budżetu gminy określono na kwotę 794.235,72 zł. 
 
5. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2015 roku będzie 
wynosić 2.936.767,94 zł, co stanowi  14,3% planowanych dochodów, na koniec 2016 roku 
będzie wynosić 2.224.698,18 zł co stanowi 11,1 % planowanych dochodów, na koniec 2017 r. 
– 1.542.962,42 zł co stanowi 7,7 % planowanych dochodów. 
 
6. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz 
odsetek wynosić będzie w 2015 roku  4,45% planowanych dochodów. 
Stwierdza się, że przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki spłat 
zadłużenia gminy w latach 2016-2023 nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego 
wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 

Mając na uwadze całokształt materiałów przedłożonych przez Wójta Gminy Grodzisko 
Dolne – Komisja Budżetu i Finansów postanawia jednogłośnie wydać pozytywną opinię                 
o projekcie budżetu gminy na rok 2015. Również pozytywnie opiniuje projekt uchwały                  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-
2023. 

Przewodnicząca Komisji 
Teresa Bechta” 

 

Ad. 3. 4) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne głosowało 5 członków Komisji Budżetu                         

i Finansów. 
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Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał: 

Ad. 3.1 Inspektor Kazimierz Stopyra – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały                   

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Gminą Miejską Przemyśl 

na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Grodzisko 

Dolne głosowało 5 członków Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 3.2 Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień Stanisław Baj – w imieniu Wójta 

Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań  w zakresie przyjmowania 

osób w stanie nietrzeźwości.  

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań  w zakresie 

przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości głosowało 5 członków Komisji Budżetu  i Finansów.  

Ad. 3.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę 

dróg powiatowych. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Leżajskiemu na przebudowę dróg powiatowych głosowało 5 członków Komisji 

Budżetu  i Finansów. 

Ad. 3.5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego.  

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego głosowało 5 członków Komisji Komisji 

Budżetu  i Finansów. 
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Ad. 3.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2014r. głosowało 5 członków Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 3.7) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów wraz           

z załącznikiem. 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Przystąpiono do głosowania. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

wspierania uzdolnionych uczniów głosowało 5 członków Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 4 Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków. 

Ad. 5. Zakończenie posiedzenia. 

 O godz. 15.25 Przewodniczący obrad zakończył posiedzenie Komisji Budżetu                           

i Finansów. 

 

Protokolant       Przewodnicząca obrad 

Stanisław Baj              Teresa Bechta 

 

 


