Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 9 grudnia 2016r.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji Budżetu i Finansów (zgodnie
z załączoną listą obecności) oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Sekretarz Gminy
Grzegorz Potaczała i Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec.
Otwarcia posiedzenia o godz. 16.00 dokonała i obrady prowadził Kazimierz Matuszek
– Zastępca przewodniczącej Komisji. Prowadzący obrady stwierdził kworum prawomocności
obrad i przystąpił do przyjęcia porządku obrad.
Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do porządku obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2017, ustosunkowanie się do wniosków
pozostałych komisji stałych Rady Gminy i opracowanie ostatecznej opinii o projekcie
budżetu Gminy na rok przyszły.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata 2016 –
2025,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1269R w km )+000‐0+300
w miejscowości Zmysłówka oraz przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych nr 1274R
łączącego w/w skrzyżowania w miejscowości Laszczyny”,
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości
Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”,
6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica
powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka
km 2+675,00‐4+388,00”,
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4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do zaproponowanego porządku obrad.
Realizacja porządku obrad:
Ad. 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany.
Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał:
Ad. 3.4) Inspektor Barbara Danak przedstawiła – w imieniu Wójta Gminy – projekt uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała przedstawił wyniki przetargu na wybór firmy, która
w 2017 roku będzie odbierała odpady komunalne z terenu tutejszej Gminy. Podał, że
w przetargu wzięła udział tylko jedna firma (MZK Leżajsk) i wartość oferty znacznie
przekroczyła sumę rocznych wpłat wnoszonych z tego tytułu przez mieszkańców Gminy.
W związku z tym zachodzi konieczność podwyższenia opłat o 0,50 zł od osoby. Podkreślił, że
opłata nie była zmieniana od 4 lat.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków Komisji
(wszyscy obecni na posiedzeniu).
Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 3 członków Komisji ,
1 wstrzymał się od głosu.
Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata
2016 – 2025.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 3 członków Komisji,
1 wstrzymał się od głosu.
Ad. 2 Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2017, ustosunkowanie się do wniosków
pozostałych komisji stałych Rady Gminy i opracowanie ostatecznej opinii o projekcie
budżetu Gminy na rok przyszły.
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Pani Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec ‐ w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt uchwały
budżetowej Gminy Grodzisko Dolne na 2017 rok wraz z objaśnieniami. Przedstawiła również:


projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Grodzisko Dolne na lata 2017‐2025,



uchwałę Nr V/3/2016 z dnia 25 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na
2017r.



uchwałę nr 9/2016 z dnia 25 listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017‐2025,



uchwałę Nr V/74/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
przez Gminę grodzisko Dolne na 2017r.

Wójt Gminy poinformował, że zalecenia zawarte w uchwale Nr V/3/2016 z dnia 25
listopada 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2017r. zostały uwzględnione
w projekcie budżetu.
W dyskusji nad projektem budżetu gminy głos zabierali:
Radny Kazimierz Matuszek poruszył sprawę drogi „Na Misia”. Zgłosił, że konieczne jest
utwardzenie tej drogi do wysokości budynku P. Misia.
Wójt Gminy poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego przewidziane są środki
na remont tej drogi, część środków będzie wyłożone z budżetu Gminy.
Radny Jerzy Gdański zaproponował zabezpieczenie w budżecie Gminy puli środków
wspomagających działalność kół gospodyń wiejskich.
Wójt Gminy poinformował, że w projekcie budżetu gminy zabezpieczone zostało 6 tys.
zł na ten cel.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.
Komisja Budżetu i Finansów opracowała następującą opinię o budżecie gminy na rok
2017:
„Opinia
Komisji Budżetu i Finansów
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o projekcie budżetu gminy na rok 2017
przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 09 grudnia 2016r.
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 2017 roku w kwocie 34.063.770,42
zł, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 27.642.619,16 zł, dochody majątkowe –
6.421.151,26 zł.
2. Plan wydatków zamyka się kwotą 39.540.574,82 zł, w tym wydatki bieżące – 24.893.269,35
zł, wydatki majątkowe – 14.647.305,47 zł.
3.Budżet na 2017 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 5.476.804,40 zł. Źródłem pokrycia
deficytu będą:
‐ pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 2.725.160,00 zł,
‐ długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2. 751.644,40 zł.
4. Przychody budżetu gminy określono na kwotę 6.158.540,16 zł.
5. Rozchody budżetu gminy określono na kwotę 681.735,76 zł.
6. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2017 roku będzie
wynosić 7.701.151,65 zł, co stanowi 22,6% planowanych dochodów, na koniec 2018 roku
będzie wynosić 4.632.723,82 zł co stanowi 15,36 % planowanych dochodów, na koniec 2019
roku – 3.852.723,82 zł co stanowi 14,48 % planowanych dochodów, na koniec 2020 roku –
3.072.723,82 zł, co stanowi 11,55% planowanych dochodów.
7. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz
odsetek wynosić będzie w 2017 roku 2,32% planowanych dochodów przy dopuszczalnym
wskaźniku 8,68%.
Stwierdza się, że przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki spłat
zadłużenia gminy w latach 2017‐2025 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 2017. Również pozytywnie opiniuje projekt uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐
2025.
Przewodnicząca Komisji
Teresa Bechta”
Za przyjęciem powyższej opinii głosowało 4‐ch członków komisji.
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Prowadzący obrady K. Matuszek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2017‐2025.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków Komisji.
Ad. 3 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.:
Ad, 3. 5) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowości
Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów”.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków komisji RG
(wszyscy obecni na posiedzeniu).
Ad. 3.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica
powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka
km 2+675,00‐4+388,00”.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków komisji RG
(wszyscy obecni na posiedzeniu).
Ad. 3.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków komisji RG
(wszyscy obecni na posiedzeniu).
Ad. 3.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Grodzisko Dolne na lata
2016 – 2025.
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do postanowień projektu uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 członków komisji RG
(wszyscy obecni na posiedzeniu).
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Nie zgłoszono spraw różnych.
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Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.
O godz. 18.50 Przewodniczący obrad zamknął obrady Komisji Budżetu i Finansów.
Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Kazimierz Matuszek
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