Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy
Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansowo – Gospodarczej
oraz Komisji Społecznej z dnia 28 grudnia 2016 r.
Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych dokonał Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady
Gminy.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wskazanie i wybór
prowadzącego posiedzenie:
Pani Józefa Rekieć – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - zgłosiła kandydaturę Pana Piotra
Pawlika - Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – wyraził zgodę na prowadzenie dzisiejszego
posiedzenia.
Dalsze zgłoszenia nie wystąpiły.
W wyniku głosowania Komisje Rady Gminy przyjęły, aby wspólne posiedzenie poprowadził Pan
Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący o godzinie 9:00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Finansowo Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. Po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z
listą obecności bierze w nim udział 15 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności załącznikiem do protokołu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
•

Pani Małgorzata Buszkiewicz – Zastępca Wójta Gminy,

•

Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.

Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
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Ad. 2 Zaopiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Uzasadnienie:
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie 2015 r. Wójt Gminy
przedkłada, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do
zatwierdzenia wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego:
-„Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie” – 30 750,00 zł,
- „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Przedwojowie”- 24 600,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114885D w Leszczyńcu” – 16 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114905D w Pisarzowicach” – 12 500,00 zł,
- „ Przebudowa drogi gminnej nr 114914D w Raszowie”- 19 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114921D i 114922D w Ptaszkowie”- 254 890,30 zł,
- „Remont mostu w miejscowości Leszczyniec”- 91 044,60 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa części świetlicy wiejskiej w Czadrowie na potrzeby inkubatora
przedsiębiorczości” – 35 670,00 zł,
-„Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach” – 13 530,00 zł,
-„Zagospodarowanie terenu przy w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach”- 7 995,00 zł,
-„Zagospodarowanie terenów sportowych w Ogorzelcu” – 10 300,00 zł,
- „ Budowa placu zabaw w Dębrzniku”- 17 700,00 zł,
- „Wymiana nawierzchni oraz modernizacja placu zabaw w Krzeszowie” – 15 500,00 zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Kalwaria w Krzeszowie z wykonaniem miejsc postojowych, utwardzeniem
placów w rejonie OSP oraz przebudowa z rozbudową fragmentu sieci deszczowej” – 14 760,00 zł,

W ramach wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpisuje się
zadania inwestycyjne, dla których podpisana jest umowa z wykonawcą bądź wykonawca jest już
wyłoniony w drodze przetargu. W sytuacji kiedy na określone w budżecie gminy zadanie
inwestycyjne nie został wyłoniony wykonawca z przyczyn niezależnych od gminy, zadanie
i zaplanowane na jego realizację środki nie może zostać wpisane do wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te wówczas wchodzą w nadwyżkę budżetową,
z której za zgodą Rady Gminy, winny powrócić na dane zadanie.
Pani Teresa Ciszek – wskazała, iż pomimo planu i zapisów WPI nie wykonano szatni sportowej na
boisku w Leszczyńcu, a dokonuje się zmian w budżecie w celu realizacji zadań jak remont drogi w
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Ptaszkowie. Radna przedstawiła analizę przesunięć środków w budżecie gminy.
Pan Andrzej Bilman – w nawiązaniu do przebudowy drogi w Ptaszkowie wskazał, iż droga ta jest
jedynym dojazdem i dojściem do budynków Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Stan techniczny
w/w zagraża jej użytkownikom. Łatanie nawierzchni jest bezcelowe.
Pani Teresa Ciszek – przypomniała, że podobna sytuacja jest z nawierzchnią drogi do Pana
Talarczyka z Leszczyńca. Od lat pomimo wniosków o remont, droga ta nie jest wykonana. Pan
Talarczyk sam dba o wskazaną drogę.
Pani Ewa Kwiecińska – zawnioskowała o zamknięcie dyskusji.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – poddał wniosek w sprawie zamknięcie
dyskusji pod głosowanie:
Komisje Rady Gminy przyjęły wniosek jak wyżej - „za” oddano 14 głosów, przy 1 głosie
„przeciw”.
Po przeanalizowaniu zapisów projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 dalszych pytań, wniosków zmieniających nie
zgłoszono.
Pani Józefa Rekieć – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Rewizyjna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 5 radnych: wystąpiło 5
głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Pani Joanna Cebula – Przewodnicząca Komisji Społecznej – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 6 radnych: wystąpiło 6
głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
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Pan Robert Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej – poddał pod
głosowanie projekt w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2016:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Finansowo - Gospodarcza nie zgłosiła pytań,
uwag, wniosków przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały.
W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 4 radnych:
wystąpiło 3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”. Głosy „wstrzymuje się” nie wystąpiły.

Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy - przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Budżet po zmianach wynosi:
•

po stronie dochodów – 37.104.126,45

•

po stronie wydatków – 38.231.130,39

Po przeanalizowaniu zapisów projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie pytań, wniosków
zmieniających nie zgłoszono.
Pani Józefa Rekieć – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie zmian w budżecie:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Rewizyjna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 5 radnych: wystąpiło 5
głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Pani Joanna Cebula – Przewodnicząca Komisji Społecznej – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie zmian w budżecie:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Społeczna nie zgłosiła pytań, uwag, wniosków
przystępując do głosowania:
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 6 radnych: wystąpiło 6
głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
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Pan Robert Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej – poddał pod
głosowanie projekt w sprawie zmian w budżecie:
Po wyjaśnieniu zapisów projektu uchwały Komisja Finansowo - Gospodarcza nie zgłosiła pytań,
uwag, wniosków przystępując do głosowania:
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały.
W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 4 radnych:
wystąpiło 3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”. Głosy „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia, Komisje nie wniosły uwag i uznały tym samym,
że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodniczący
Rady Gminy o godzinie 09:45 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Finansowo Gospodarczej oraz Społecznej Rady Gminy.
Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisje Rady Gminy:
Przyjęły rozstrzygnięcie w zakresie tematycznym komisji.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Pawłowska

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Pawlik

Załączniki do protokołu wraz z nagraniem posiedzenia dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
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