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Protokół 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 28 grudnia 2015r. 

 

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. 16.00 dokonała i obrady prowadziła Teresa Bechta – 

Przewodnicząca Komisji. Prowadząca obrady stwierdziła kworum prawomocności obrad               

i przystąpiła do przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do proponowanego porządku, który 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016, ustosunkowanie się do wniosków 

pozostałych komisji stałych Rady Gminy  i opracowanie ostatecznej opinii o projekcie 
budżetu Gminy na rok przyszły. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy na lata 2016-2023. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015, 
2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego, 
3) w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz trybu i zakresu kontroli  
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 

4) w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 
Leżajskiego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe - 
Chodaczów oraz nr 1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny, 

5) w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu 
Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1270R (Żołynia) gr. pow. – 
Grodzisko Dolne w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska    i Zmysłówka, gm. 
Grodzisko Dolne. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia.    
 
Realizacja porządku posiedzenia: 
 
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Prowadząca obrady stwierdziła, że punkt 1 porządku obrad został już zrealizowany. 
 
Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
 
Ad. 4.3 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekty 

uchwał:  

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 
Grodzisko Dolne dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 

 

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 
Grodzisko Dolne dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania 
przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina 
Grodzisko Dolne. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 
Ad. 2 Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016, wypracowanie wniosków i opinii               
o projekcie budżetu Gminy na rok przyszły. 

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

budżetu Gminy na rok 2016 wraz z uzasadnieniem. Przedstawiła również uchwałę Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2016. 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił założenia do przyszłorocznego budżetu Gminy. Omówił 

też najważniejsze inwestycje planowane do realizacji w roku przyszłym oraz ustosunkował się 

do opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. 

W dyskusji nad projektem budżetu Gminy na rok przyszły głos zabierali: 

Radny Jerzy Gdański poddał pod rozwagę pomysł budowy grzybka na stadionie sportowym     

w Grodzisku Górnym. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa takiego obiektu na stadionie będzie możliwa, ale tylko               

w sytuacji gdy pojawią się szanse na pozyskanie środków z programów unijnych na tego typu 

zadania. 
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Radna Halina Majkut zgłosiła konieczność utwardzenia placu obok grzybka w Chodaczowie  

(bo w maju przyszłego roku odbędą się tam uroczystości strażackie). 

Wójt Gminy stwierdził, że plac nie wymaga jakichś większych nakładów, wystarczy jego 

wyrównanie. 

Radny Kazimierz Matuszek zapytał: Czy już coś wiadomo na temat wysokości środków na 

zagospodarowanie poscaleniowe gruntów w Grodzisku Górnym i Wolce Grodziskiej w roku 

przyszłym? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że wnioski o przyznanie środków na ten cel należy składać do Urzędu 

Marszałkowskiego corocznie w terminie do 15 lutego każdego roku. Wnioski te są 

rozpatrywane i Urząd Marszałkowski w formie decyzji informuje Gminy o wysokości 

przyznanych środków. 

Radny Jerzy Gdański zapytał: Czy nie byłoby możliwe, przy okazji scalenia, wykupienie od 

prywatnego właściciela działki obok stadionu sportowego (za rzeką) z przeznaczeniem na 

parking? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że scalenie nie obejmie tej działki. Stwierdził też, że działka ta nie jest 

najlepszym pomysłem na parking, bo prowadzi do niej bardzo wąska droga. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Przewodnicząca obrad poinformowała, że obradujące wcześniej Komisje: Spraw Społecznych 

i Rewizyjna nie zgłosiły wniosków do projektu budżetu gminy na rok przyszły i jednogłośnie 

opowiedziały się za jego pozytywnym zaopiniowaniem. 

Komisja opracowała opinię o projekcie budżetu gminy na rok 2016 o poniższej treści                 

i jednogłośnie (5 głosów „za”) zdecydowała o jej przyjęciu: 

„Opinia 
Komisji Budżetu i Finansów 

o projekcie budżetu gminy na rok 2016 
przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 28 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 2016 roku w kwocie 21.040.900,00 
zł, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 21.040.900,00 zł. 
 
2. Plan wydatków zamyka się kwotą 20.328.830,24 zł, w tym wydatki bieżące – 18.853.001,56 
zł, wydatki majątkowe – 1.475.828,68 zł. 
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3.Budżet na 2016 rok zaplanowano z nadwyżką w kwocie 712.069,76 zł z przeznaczeniem na 
spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. 
 
4. Rozchody budżetu gminy określono na kwotę 712.069,76 zł. 
 
5. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2016 roku będzie 
wynosić 2.224.347,25 zł, co stanowi  10,57% planowanych dochodów, na koniec 2017 roku 
będzie wynosić 1.542.611,49 zł co stanowi 7,7 % planowanych dochodów, na koniec 2018 roku 
– 859.378,02 zł co stanowi 4,3 % planowanych dochodów, na koniec 2019 roku – 506.878,02 
zł, co stanowi 2,5% planowanych dochodów. 
 
6. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz 
odsetek wynosić będzie w 2016 roku  3,72% 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 2016. Również pozytywnie opiniuje projekt uchwały                  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-
2023.” 

 
Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy na lata 2016-2023. 

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

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-

2023 oraz uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2023. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu (5 głosów „za”). 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał c.d.: 
Ad. 4.1 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
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Ad. 4.2 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy - przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowego. 
Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za jego pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy członkowie komisji obecni na 
posiedzeniu ( 9 głosów „za”). 

Ad. 4.3 Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl przedstawił projekt uchwały 

w  sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Leżajskiego 
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi nr 1273R Grodzisko Nowe - Chodaczów oraz nr 
1274R (Tryńcza) gr. pow. – Chodaczów – Laszczyny. 
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 
Ad. 4.4 Kierownik Referatu Inwestycji Edward Wasyl.– w imieniu Wójta Gminy - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości 
Powiatu Leżajskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1270R (Żołynia) gr. pow. – 
Grodzisko Dolne     w km 2+675 – 4+338 w miejscowości Opaleniska  i  Zmysłówka, gm. 
Grodzisko Dolne. 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków do treści uchwały. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 członków komisji (wszyscy 
obecni na posiedzeniu). 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadząca obrady Teresa Bechta zakończyła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Protokolant       Przewodnicząca obrad 
 
Janina Rydzik      Teresa Bechta 

 


