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Protokół nr 0012.17.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej z 

dnia 16 grudnia 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

3. Józef Kułaga    - Członek Komisji  

4. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

5. Anna Marcinkowska   - Komisja Rewizyjna  

6. Przemysław Dymarkowski  - Komisja Rewizyjna  

7. Jolanta Dombrowska   - Komisja Rewizyjna  

8. Joanna Watkowska   - Komisja Rewizyjna 

9. Joanna Gliniecka  - Skarbnik Gminy  

10. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

11. Jan Heś    - Przewodniczący RG 

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Omówienie projektu budżetu Gminy na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (WPF) na lata 2016 – 2023.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitał Przewodniczący Komisji Budżetowo – 

Gospodarczej Pan Jerzy Góralski, informując jednocześnie o temacie spotkania. Kolejno głos 

zabrała Pani Wójt i rozpoczęła od omówienia pokrótce uchwały Regionalnej Izby 

Obrachunkowej na temat projektu budżetu na 2016 rok (zał. nr 1 do protokołu), uchwały o 

WPF – ie na lata 2016 – 2023 (zał. nr 2 do protokołu) oraz uchwały o planowanej kwocie 

długu (zał. nr 3 do protokołu). Wszystkie uchwały zostały przez RIO zaopiniowane 

pozytywnie, dwie z uwagami. Następnie Pani Wójt z pomocą Pani Skarbnik omówiły projekt 

uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok (zał. nr 4 do protokołu) oraz projekt uchwały WPF 

na lata 2016 – 2023 (zał. nr 5 do protokołu). Najważniejsze sprawy:  

- budżet będzie 2 mln zł niższy na 2016 rok,  

- ciężki rok czeka pracowników GOPS – u, dostaną od rządu dużo nowych zadań, wiążących 

się ze wzrostem kosztów dla naszej Gminy,  

- subwencja oświatowa – obniżona, co za tym idzie będzie mniej pieniędzy a dzieci 

przybywa. Pierwszy raz gminy otrzymają środki na osoby niepełnosprawne – dodatkowa 

opieka. Przy tym punkcie poruszono sprawę dużej liczby nieobecności nauczycieli w 

szkołach,  

- omówiono dość szczegółowo wszystkie trwające i planowane inwestycje,  

- poruszony został temat podatku liniowego za gaz oraz temat firmy Zenith mającej 

wybudować maszt w Steblewie,  

- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – przygotowywanie do przetargu – prywatyzacja,  

- wysoka kwota za transport dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych,  
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- kanalizacja – rozmowy z Gminą Pszczółki i Pruszcz Gdański, możliwość podłączenia do 

oczyszczalni WSCHÓD,  

- ogromne zaległości – fundusz alimentacyjny,  

- w zależności od sytuacji planowane jest zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej.  

 

Poza tym omówiono wszelkie planowane wydatki, dochody itp. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 

5. Dodatkowo Pani Wójt i Pani Skarbnik odpowiedziały na wszystkie pytania i wątpliwości 

radnych dotyczące przyszłorocznego budżetu.  

 

Sprawy bieżące:  

 Wpłynęło ponad 80 wniosków przeciwnych utworzenia stref pod budowę ferm 

wiatrowych w miejscowościach Krzywe Koło i Koźliny.  

 Pomysł utworzenia specjalnego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

 

Pytania i wolne wnioski:  

J. Dombrowska: aplikować o większe środki na usuwanie azbestu, jeżeli jest taka możliwość.  

A. Marcinkowska: oświetlenie w Grabinie – Zameczek – chwieją się lampy, pasy na jezdni na 

łuku także w Grabinie (wypadki).  

Radni: uskutecznić windykację zaległości.  

 

16.00 – posiedzenie opuściła J. Dombrowska  

16.20 – posiedzenie opuściła W. Kucharska  

 

Obie Komisje zaopiniowały omawiane dokumenty pozytywnie i bez uwag.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.00 – 16.20 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi 

podmiotami 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza: 

                                

/-/ Jerzy Góralski 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Małgorzata Cyra 
Członek Komisji 

 

/-/ Piotr Pawlak 
Członek Komisji 

 

/-/ Józef Kułaga 
Członek Komisji 

                                                                    

/-/ Wiesława Kucharska 
Członek Komisji 

 
 


