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Protokół nr 0012.22.KBG.2016 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Polityki 

Społecznej z dnia 16 maja 2016r. 
 

 

W posiedzeniu udział wzięło 8 osób zgodnie z załączonymi listami obecności.   

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Suchy Dąb za 2015 rok oraz 

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Pani Wójt Barbara Kamińska i 

rozpoczęła omawianie tematu zgodnie z załącznikiem nr 1 – informacja z wykonania budżetu 

Gminy za 2015 rok. Komisje zapoznały się z:  

 zestawieniem wykonania dochodów, 

 zestawieniem wykonania wydatków,  

 wykonaniem dotacji udzielonych przez gminę,  

 wykonaniem zadań inwestycyjnych,  

 informacją o stanie długu publicznego,  

 informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  

 zestawieniem realizacji planu przychodów i kosztów z przedstawieniem wyniku 

finansowego,  

 sprawozdaniem z działalności GZOZ – u.  

Wykonanie planu dochodów ogółem – 95,28%, w tym dochody bieżące – 94,78%, dochody 

majątkowe – 99,28%. Wynik wykonania wydatków ogółem wyniósł 95,71%, w tym zadania 

bieżące – 95,81% oraz zadania inwestycyjne – 94,81%.  

Pani Wójt wspomniała także na temat informacji o stanie mienia komunalnego Gminy, 

co przedstawia załącznik nr 2 do protokołu oraz przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie budżetu, która jest pozytywna.  

 Następnie radni podnieśli kwestię wymiany/odświeżenia przystanku w Suchym Dębie 

oraz budowy i remontów dróg transportu rolnego (i ten punkt chcą zamieścić we wnioskach o 

udzielenie absolutorium – kłaść większy nacisk na remonty i budowę nowych dróg).  

 

GŁOSOWANIE (wykonanie budżetu za 2015 rok i tym samym udzielenie absolutorium 

Wójtowi):  

 

Komisja Polityki Społecznej: 3:0 ZA  

Komisja Budżetowo – Gospodarcza: 4:0 ZA  

 

Sprawy bieżące:  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Pani Lucyna Borodzicz zadała pytanie odnośnie 

Ośrodka Zdrowia, Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, iż na najbliższej sesji będzie podjęta 

uchwała o likwidacji GZOZ – u, cała procedura potrwa kilka miesięcy, ale tak grudzień – 
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styczeń nastąpi przejęcie, natomiast lokatorzy mieszkający w budynku na piętrze będą mieć 

2/3 lata na opuszczenie mieszkań. Radny Kołsut zapytał jeszcze o personel Ośrodka Zdrowia, 

Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, iż personel zostaje i firma przejmie te osoby na 

dotychczasowych warunkach.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 13.25 – 15.10 

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 

 
 


