
Protokół nr 3/2017 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy odbyło się w Sali sesyjnej Rady Gminy Bojszowy w Urzędzie 

Gminy Bojszowy i trwało od godz. 15:00 do godz. 15:40 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Radny Antoni Wilczek Przewodniczący Komisji. W chwili stwierdzenia 

prawomocności posiedzenia obecnych było 7 członków Komisji oraz 2 radnych spoza Komisji. W posiedzeniu 

w sumie uczestniczyło 9 radnych. Listę obecności Radnych członków Komisji oraz listę obecnych osób załącza 

się do protokołu.  

 

Porządek obrad Komisji był następujący: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

3. Sprawy różne. 

 

Projekt ww. uchwał załącza się do protokołu.  

 

Posiedzenie Komisji rozpoczął przewodniczący Antoni Wilczek powitaniem obecnych na posiedzeniu: Wójta 

Gminy Bojszowy, Radnych członków Komisji oraz pozostałych Radnych. 

 

Wójt Gminy Bojszowy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Rozpoczynając swoją 

wypowiedź, Wójt stwierdził, że zachodzi potrzeba przeznaczenia dodatkowych środków na gospodarkę 

odpadami i w związku z tym zaistniała konieczność przeniesienia wydatków na ten cel z innych działów 

budżetu. Część ze zwiększonych wydatków na odpady zostanie pokryta z podwyższonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami. Kolejna zmiana budżetu obejmuje zwiększenie przychodów, które zostaną pokryte 

przy wykorzystaniu wolnych środków, powstałych ze zmniejszenia nadwyżki budżetowej o kwotę 239.216,75 

zł. Pozostała kwota nadwyżki w wysokości 1.127.858,53 zł została już przeznaczona na spłatę kredytów 

i w związku z tym wypłacona z budżetu na rzecz banku. Zwiększeniu ulegają przychody, a nie dochody, 

ponieważ środki z nadwyżki już wcześniej zostały zakwalifikowane w budżecie jako dochód. Nieznaczne 

zwiększenie wydatków w dziale Administracja Publiczna wiąże się z podwyższeniem składek na 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, na wynagrodzenie firmy Deloitte. Mieszczą się 

w niej również kwoty związane z przynależnością Gminy do związków międzygminnych. Na odpady planuje się 

zwiększenie wydatków o kwotę ok. 300 tys. zł. Wójt zaznaczył, że na odpady w 2017 roku Gmina wydatkować 

będzie w sumie ponad 2 mln zł. Zwiększenie wydatków na kulturę (dział 921) związane jest z kosztami 

wydawania „Naszej Rodni”, na koncerty i umowy związane z organizacją gminnych dożynek, w tym 

z przeznaczeniem na występ zespołu „Bojszowianie”.  
 

W tym miejscu Radny Stanisław Biela zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy zostały już rozliczone wydatki na 

odpady za 2016 rok. Wójt odpowiedział, że 600 tys. zł z tego tytułu było wypłacane dopiero w 2017 roku, odpis 

w budżecie na ten cel wynosił 1 mln 400 tys. zł, a wydatki tegoroczne wyniosą 1 mln 800 tys. zł. Należności 

dotyczące zeszłego roku budżetowego zostały już pokryte.  
 

Ponadto Wójt zwrócił uwagę, że zmianie ulegną wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną. Zmodyfikowano 

treść złącznika nr 3 do uchwały budżetowej, na którym uwidoczniono brak 400 tys. zł, które zostaną pokryte 

bezpośrednio z budżetu, a nie z finansowania określonego w tym załączniku. 
 

Następnie Wójt przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Aktualizacja tej prognozy wynika ze zmiany dochodów. Pokrótce Wójt omówił sytuację finansową Gminy w 

dłuższej perspektywie czasowej i wskazał, że nastąpiła nieznaczna zmiana we wskaźnikach oraz że nie 

wszystkie wskaźniki ekonomiczne na 2018 r. osiągnęły wymagane przepisami wartości. 
 

Do projektów ww. uchwał dodatkowe pytania zadał Radny Janusz Gwóźdź, a odpowiedzi udzielił Wójt Gminy 

Bojszowy. 
 

Radny Janusz Gwóźdź zadał pytanie, w jaki sposób zmiana harmonogramu spłaty kredytu przez Gminę wpłynie 

na jej budżet. Wójt wskazał, że spłata kredytu jest rozłożona na okres do 2020 roku. Planowano wcześniejszą 

spłatę 600 tys. zł, ale została ona przesunięta. Gmina mimo tego przesunięcia dokonała wcześniejszej spłaty 



pozostałej kwoty 1.127.858,53 zł, co spowodowało obniżenie rat w latach kolejnych. Umowa kredytu pozwala 

Gminie na zmiany harmonogramu spłat poszczególnych rat, w zależności od aktualnej sytuacji finansowej, co 

jest rozwiązaniem bardzo dogodnym. Jednocześnie Wójt zauważył, że w rządzie planuje się reformę zmieniającą 

metody obliczania wskaźników ekonomicznych gmin oraz wprowadzającą znaczne możliwości restrukturyzacji 

kredytów. 
 

Na pytanie radnego Janusza Gwoździa, o ile wzrosną koszty obsługi kredytu z powodu przesunięcia spłaty rat na 

późniejszy okres, Wójt stwierdził, że oprocentowanie kredytu nie jest wysokie i wynosi ok. 1 proc. rocznie, 

a WIBOR jest korzystny dla Gminy, dodając również, że kredyt został zaciągnięty w Banku PKO i ma być 

spłacany do 2020 r. 
 

Radni Stanisław Biela i Roman Horst zgłosili uwagi porządkowe do projektów omawianych uchwał. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2017 r. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 7 Radnych. 
 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 24 lipca 2017 r. 
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy 

o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. 

 

Opinię przyjęto 7 głosami za.  
 

Za głosowali Radni: Stanisław Biela, Janusz Gwóźdź, Roman Horst, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 7 Radnych. 
 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 24 lipca 2017 r. 
do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy opiniuje projekt pozytywnie i wnioskuje do Rady Gminy Bojszowy 

o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek. 

 

Opinię przyjęto 7 głosami za.  
 

Za głosowali Radni: Stanisław Biela, Janusz Gwóźdź, Roman Horst, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek. 
 

Przewodniczący zarządził przejście do ostatniego punktu porządku obrad. 
 

Przewodniczący zarządził odczytanie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2017 r. 
 

Sekretarz odczytał protokół. 
 

Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie przyjęcia protokołu nr 2/2017 z posiedzenia Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 maja 2017 r. 



 

Protokół przyjęto 7 głosami za.  
 

Za głosowali Radni: Stanisław Biela, Janusz Gwóźdź, Roman Horst, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek. 
 

Przewodniczący udzielił głosu radnym. 
 

Nie zgłoszono żadnych spraw do omówienia. 

 

Porządek obrad został wyczerpany.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

 

Antoni Wilczek 

 

 

 

Protokołował: 

Sekretarz Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

 

Paweł Kumor 


