P r o t o k ó ł Nr 1/10
z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 14 grudnia 2010r.
Obecni wg listy obecności tj.7/10 członków, nieobecny p.p.: G.Hurek, T.Richter i
J.Wacławczyk.
Pani A.Mróz – z uwagi na fakt, iż termin komisji był ustalony wcześniej niż sesja rady,
posiedzenie komisji odbywa się w dniu dzisiejszym, po sesji. Tematem posiedzenia komisji
jest prowizorium budżetu Gminy na 2011r.
Pan N.Koston – na wstępie pragnie poinformować radnych, że zadania ujęte w planie budżetu
na 2011r. są kontynuacją zadań wskazanych w strategii rozwoju Gminy jak również planie
lokalnym. W tych dokumentach znajdują się zadania priorytetowe dla Gminy dlatego prosi
radych, aby się zapoznali z tymi dokumentami.
Przy omawianiu budżetu należy skupić się nie tylko na wydatkach lecz na dochodach. Od
2008r. notuje się spadkową tendencję jeżeli chodzi o dochody Gminy osiągane z tytułu
podatku od jednostek prawnych. Wiąże się to bezpośrednio z kryzysem gospodarczym.
Prowizorium jest to plan sporządzony w oparciu o dane roku bieżącego. W chwili planowania
trudno mówić o jego wykonaniu. Mamy pewne rezerwy jeżeli chodzi o dochody, które
możemy zwiększyć o wielkość ze sprzedaży mienia gminnego (przy ul.Kościuszki). W skład
dochodów Gminy wchodzą subwencje, w tym subwencja na wydatki oświatowe. Wydatki
oświatowe tj.szkół są w pełni realizowane ze subwencji, gmina nie dokłada do szkół.
Natomiast przedszkola są zadaniem własnym Gminy i wydatki w tym zakresie ponosi gmina.
Burmistrz – szczegółowo omówił wydatki ujęte w części opisowej do budżetu, które
zaczynają się od działu rolnictwa, skupiając się na remontach dróg. W zależności od kategorii
dróg na remonty przeznacza się odpowiednie środki, które również można pozyskać. W roku
2011r. planujemy dołożyć z środków własnych do remontu dróg w tym wojewódzkiej,
powiatowej.
Szczegółowo omówił udział Gminy w związkach, stowarzyszeniach, w tym udział Gminy w
Związku Dolna Mała Panew oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Do analizy planu budżetu na 2011 radni nie mieli uwag. W trakcie dyskusji, radni uzyskali
odpowiedzi na pytania.
Burmistrz – do przedstawionego projektu wnosi autopoprawkę, zadanie zakupu samochodu
dla OSP w Kolonowskiem. Koszt zakupu samochodu to kwota 600.000 zł, możliwa dotacja
150.000 zł, 30.000 zł środki własne, pozostała kwota 420.000 zł to pożyczka.
Radni przyjęli przedstawiony projekt budżetu w drodze głosowania, za – jednogłośnie.
Burmistrz – z uwagi na zaśnieżenie drogi w Spóroku polecił ZGKiM odśnieżenie tego
odcinka.
Pani J.Mrochen – zdobyła informacje na temat dofinansowania do nauczania w klasach 1-3 z
środków unijnych w ramach projektu POKL. Prosi aby rozeznać sprawę na pewno byłoby to
wskazane. Materiały złoży na ręce przewodniczącej Komisji Oświaty, dyrektorów, którzy
jeżeli wyrażą zainteresowanie tym projektem, należy projekt realizować.
C ustalono po spotkaniu z przedstawicielami kolei. Chodzi również o wskazanie, kto z
pracowników będzie sprawę pilotował, jakie będą działania?
Burmistrz – po spotkaniu był telefon przedstawiciela PKP, kolej jest zdecydowana przekazać
nam pewne nieruchomości. Kolej została poproszona o złożenie oferty co nam przekaże i za
ile. Sprawę będzie prowadziła p.M.Lipok.
Pan R.Ozimek – co dalej się dzieje z progami na rzece?
Na tym posiedzenie komisji zakończono.
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