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Protokół 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 19 grudnia 2017r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

  O godz. 16.00 posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji Teresa Bechta. 

W posiedzeniu udział wzięło  7 członków Komisji (zgodnie z załączoną listą obecności) 

oraz zaproszeni: Wójt Gminy Jacek Chmura, Zastępca Wójta Arkadiusz Telka, Sekretarz Gminy 

Grzegorz  Potaczała  i  Skarbnik  Gminy  Barbara  Jużyniec    oraz  przedstawiciele  gminnych 

jednostek organizacyjnych i pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do referowania tematów 

ujętych w porządku posiedzenia.  

Prowadząca obrady stwierdziła kworum prawomocności obrad. 

 Członkowie komisji nie zgłosili wniosków do zaproponowanego porządku obrad, który 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Opracowanie ostatecznej opinii o  projekcie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 

3. Zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne. 
4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 
1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

2)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na „opracowanie 

raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia scalenie gruntów wsi Chodaczów, 

Laszczyny, Zmysłówka i Opaleniska”, 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1259R 

Gniewczyna Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. 

4) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodzisko Dolne, 

5) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 Rzeszów, ul. 

Asnyka 7, 

6) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych, 

7) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 



Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 19 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

Strona 2 z 5 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodnicząca Komisji  Teresa Bechta stwierdziła, że punkt 1 porządku obrad uważa 

za zrealizowany. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał: 
Ad. 4.6 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta 

Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 7 członków komisji. 

Ad. 4.4 Pani Dyrektor Zespołu ds. Oświaty Maria Rydzik – w imieniu Wójta Gminy – 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2017 w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie 

Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  komisji  (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.5 Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 

dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, 35‐001 

Rzeszów, ul. Asnyka 7. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  komisji  (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.6) Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka – w imieniu Wójta Gminy – przedstawił 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  komisji  (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4. 2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na „opracowanie 
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raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia scalenie gruntów wsi Chodaczów, 

Laszczyny, Zmysłówka i Opaleniska”. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  komisji  (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt 

uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie 

zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 

1259R Gniewczyna Giedlarowa w miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za  pozytywnym  zaopiniowaniem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  komisji  (wszyscy 

obecni na posiedzeniu). 

Ad. 4.1) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy ‐ przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący. 

Nie zgłoszono zapytań i  wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 7 członków komisji. 

Ad.  3  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy 
finansowej Gminy. 
 
Skarbnik Gminy Barbara  Jużyniec – w  imieniu Wójta Gminy  ‐ przedstawiła projekt uchwały        

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne oraz uchwałę 

Nr 5/13/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy na lata 2018‐2031. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 7 członków komisji. 

Ad. 2  Opracowanie ostatecznej opinii o  projekcie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 

 

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

budżetu Gminy na rok 2018 wraz z uzasadnieniem. Poinformowała, że Komisja Spraw 

Społecznych, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. nie zgłosiła wniosków do projektu 

budżetu Gminy na rok 2018 i jednogłośnie zdecydowała o jego pozytywnym zaopiniowaniu. 

Skarbnik Gminy B. Jużyniec przedstawiła również uchwały: 

1)  nr 5/12/2017r. z dnia 6 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie  projektu budżetu Gminy na rok 2018, 
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2) nr 5/96/2017r. z dnia 6 grudnia 2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego przez Gminę Grodzisko Dolne na 2018r. 

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. 

Członkowie komisji nie zgłosili zapytań i wniosków do projektu uchwały. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Członkowie komisji nie zgłosili wniosków 
do projektu budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018. 

Komisja Budżetu i Finansów opracowała opinię o budżecie następującej treści: 

„Opinia 
Komisji Budżetu i Finansów 

o projekcie budżetu gminy na rok 2018 
przyjęta na posiedzeniu Komisji w dniu 19 grudnia 2017r. 

 
Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Spraw Społecznych  ‐ Komisja Budżetu i 

Finansów  stwierdza co następuje: 
 

1. Projekt budżetu gminy zakłada realizację dochodów w 2018 roku w kwocie 50.707.608,36 
zł,  w  tym  planowane  dochody  bieżące  w  kwocie  29.750.852,49  zł,  dochody majątkowe  – 
20.956.755,87 zł. 
 
2. Plan wydatków zamyka się kwotą 54.452.928,30 zł, w tym wydatki bieżące – 27.806.533,57 
zł, wydatki majątkowe – 26.646.394,73 zł. 
 
3.Budżet na 2018 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 3.745.319,94 zł. Źródłem pokrycia 
deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.745.319,94 zł. 
 
4. Przychody budżetu gminy określono na kwotę 6.915.918,41 zł. 
 
5. Rozchody budżetu gminy określono na kwotę 3.170.598,47 zł. 
 
6.  Prognozowana  łączna  kwota  długu Gminy Grodzisko Dolne  na  koniec  2018  roku  będzie 
wynosić 11.234.769,87 zł, co stanowi  22,1% planowanych dochodów, na koniec 2019 roku 
będzie wynosić 12.264.422,03 zł co stanowi 32,5 % planowanych dochodów, na koniec 2020 
roku – 11.196.044,01 zł co stanowi 36,8 % planowanych dochodów, na koniec 2021 roku – 
10.124.544,01 zł, co stanowi 34,4% planowanych dochodów. 
 
7.  Wskaźnik  spłaty  zobowiązań,  o  których  mowa  w  art.  243  ust.  1  ustawy  o  finansach 
publicznych do dochodów wynosi na 2018r. 1,6% przy dopuszczalnym 8,84%. 
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Stwierdza  się,  że  przedstawione  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  wskaźniki  spłat 
zadłużenia  gminy  w  latach  2018‐2031  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 wydać pozytywną opinię  o projekcie budżetu 
gminy  na  rok  2018.  Również  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018‐2031. 

 
      Przewodnicząca Komisji 

Teresa Bechta” 
 

Za  przyjęciem  powyższej  opinii  i  przedstawieniem  jej  na  budżetowej  sesji  Rady  Gminy 

głosowało 7 członków komisji (wszyscy obecni na posiedzeniu). 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Radny Ryfa Stanisław  zgłosił nie świecenie lampy przydrożnej za stacją paliw w 

Grodzisku Górnym. 

Radna Teresa Bechta zapytała o zasady naboru do Dziennego Domu Seniora. 

Odpowiedź Wójta Gminy radnej T. Bechta: Zainteresowanie seniorów DDS‐em jest 

dość duże. Trzeba będzie opracować zasady naboru podopiecznych. Priorytetowo 

przyjmowani będą podopieczni GOPS, osoby samotne i w trudnej sytuacji materialnej. 

Radny Henryk Sołek zgłosił, że sarny zniszczyły mu dużą powierzchnię rzepaku. 

Radny Kazimierz Matuszek stwierdził, że problem szkód łowieckich nigdy nie zostanie 

rozwiązany na terenie tutejszej Gminy, bo Koło Łowieckie dzierżawiące teren tutejszej Gminy 

jest najmniej skuteczne w okolicy, jeżeli chodzi odstrzał zwierzyny leśnej. 

  Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

  O godzinie 18.45 Przewodnicząca obrad Teresa Bechta dokonała zamknięcia 

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Protokolant            Przewodnicząca obrad 

 

Janina Rydzik                Teresa Bechta 

 

 

 


