
Protokół nr 5/2017 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 9 października 2017 r. 
 

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

Bojszowy i trwało od godz. 15:00 do godz. 15:50 
 

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

prawomocności posiedzenia obecnych było 9 członków Komisji oraz 1 radny spoza Komisji. W posiedzeniu 

w sumie uczestniczyło 10 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. 

 

Następnie Wójt Gminy Bojszowy przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 

2017 r. Wójt oświadczył, że zmiany obejmują bieżące wydatki oraz są wymuszone reformą oświaty, a przy tym 

uwzględniają wymogi wynikające ze wskaźnika możliwości i wskaźnika płynności. Wójt stwierdził, że nastąpił 

wzrost dochodów w stosunku do przewidywanych o 87 tysięcy złotych. Wójt zwrócił też uwagę, że 

w załączniku nr 1 do projektu uchwały dokonano poprawki błędnej numeracji, która znajdowała się w projekcie 

przekazanym radnym. Na wzrost dochodów wpłynęły zwłaszcza wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych na kwotę 70 tys. zł. 7 tys. zł to dodatkowy dochód z opłat lokalnych - za zajęcie pasa 

drogowego. 10 tys. zł wpłynęło z podatku dochodowego od osób prawnych oraz 1.120 zł z tytułu zwrotu z GTS 

Bojszowy wydatku poczynionego przez ten podmiot po terminie wynikającym z umowy z Gminą. Ponadto 

dochodzą do tego odsetki od ww. zwrotu zwiększające dochody o 80 zł. 
 

Na pytanie radnego Stanisława Bieli czy opłata za zajęcie pasa drogowego została uiszczona dobrowolnie przez 

zobowiązanych z tego tytułu, czy też na skutek kontroli Gminy, Wójt odpowiedział, że na skutek kontroli i że 

Gmina obecnie rygorystycznie przestrzega poboru tej opłaty. Wójt zaznaczył też, że opłata taka jest pobierana za 

każdym razem, gdy wykonywane są roboty budowlane w pasie drogowym dróg gminnych. 
 

Na pytanie radnego Janusza Gwoździa, czy wpływy na kwotę 70 tys. zł są tylko zaplanowane, czy rzeczywiste, 

Wójt odpowiedział, że te pieniądze na pewno wpłyną do kasy Gminy. 

 

Dalej Wójt omówił zmiany w zakresie wydatków Gminy. Zmniejszenia mają objąć wydatki na transport o kwotę 

60 tys. zł. 20 tys. zł objęte tym zmniejszeniem to wierzytelności wobec zlikwidowanego PKS Oświęcim z tytułu 

kar umownych, a 40 tys. zł to zmniejszona dotacja dla PKM Tychy. Obniżone zostaną także wydatki na 

gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 25 tys. zł. O kwotę 18 tys. zł zmniejszone zostaną wydatki na 

planowanie przestrzenne, a o 12 tys. zł wydatki na architekturę, w tym na wycenę gruntów, wpisy do ksiąg 

wieczystych, uzyskiwanie map ewidencyjnych. Wydatki na szkoły podstawowe zostaną zmniejszone o kwotę 

32 tys. zł, a na przedszkola o 9 tys. zł. Są to koszty na wynagrodzenia księgowych, które przeszły na 

zatrudnienie bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Podobnie rzecz ma się ze zmniejszeniem wydatku na kwotę 

239,89 zł. O 20 tys. zł zostanie pomniejszona dotacja dla Muchomorka. O 22 tys. zł pomniejsza się wydatki na 

organizacje pożytku publicznego w dziale Ochrona Zdrowia. O 56 tys. zł pomniejszone zostaną wydatki na 

wynagrodzenia w GOPS. Zmniejszenie o 7 tys. zł dotyczy projektu na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

oraz na rewitalizację. Wydatki na kulturę fizyczną zostaną zmniejszone o 21 tys. zł. Z kolei zwiększeniu o kwotę 

w sumie ok. 47 tys. zł uległa dopłata do ścieków i wydatki na administrację publiczną – tj. na wynagrodzenia dla 

przeniesionych ze szkół księgowych. 15 tys. zł dodatkowo przeznaczone zostanie na funkcjonowanie Urzędu 

Gminy. Są to koszty oleju opałowego i energii elektrycznej. Szkoły podstawowe otrzymają dodatkowe 7 tys. zł 

na realizację programu na lata 2017-2018. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowane będzie o 20 tys. zł 

więcej. Wójt nadmienił, że dowóz ten realizuje jeden pojazd gminny, jeden pojazd Caritas, a kilkanaście umów 

na dowożenie własnych dzieci zawarto z rodzicami. GOPS otrzyma dodatkowo 56 tys. zł. Na odpady 



przeznaczymy jeszcze 130 tys. zł. Do zapłaty w chwili obecnej pozostaje jedynie faktura wrześniowa z tego 

tytułu. Wójt przypomniał, że 60 tys. zł z wydatków na odpady zostało przeniesionych z poprzedniego roku 

budżetowego. W przyszłym roku planuje się wydatki na odpady na poziomie 2 mln 100 tys. zł. Tymczasem 

obecnie o 40 tys. zł trzeba też zwiększyć wydatki na oświetlenie, a o 4 tys. zł wydatki na kulturę. Wójt zwrócił 

uwagę radnych, że w załączniku nr 4 do uchwały wykazano wyższe o 50 tys. zł dochody własne przedszkola. 

Zwyczajowo zostaną one przeznaczone na cele własne tej jednostki. Wójt wskazał, że konsekwencją zmian 

w uchwale budżetowej są też zmiany do uchwały w przedmiocie wieloletniej prognozy finansowej. Wójt 

zauważył, że ważniejsze znaczenie mają nast. wskaźniki: ten wymieniony w pkt 9.5 uchwały o w.p.f., który 

wynosi 5,99 %, jak też wymieniony w pkt 9.2 uchwały wynoszący 0,91 %, a najważniejszy jest ten, który 

określony został w pkt 9.6.1 uchwały. Jest on przy tym zbyt wysoki, bo wynosi 4,95%. 

 

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

Bojszowy. 
 

Radny Janusz Gwóźdź zapytał, na jakie wydatki przeznaczona została kwota zwiększenia o 10 tys. zł 

w rozdziale oczyszczanie miast i wsi. Wójt odpowiedział, że są to koszty sprzątania przystanków. 
 

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

2017 r. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 
 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 9 października 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 9 głosami za.  
 

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

Kumor, Andrzej Rokowski, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 9 Radnych. 
 

Opinia  

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 9 października 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 9 głosami za.  
 

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

Kumor, Andrzej Rokowski, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel. 
 

Przewodniczący zarządził przejście do ostatniego punktu porządku obrad. 
 

Przewodniczący zarządził odczytanie protokołu nr 4/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 września 2017 r. 
 

Sekretarz odczytał protokół. 
 



Do protokołu zgłoszono trzy uwagi. Radni wskazali, że Komisja Zdrowia oficjalnie nie brała udziału 

w łączonym posiedzeniu komisji z dnia 5 września 2017 r. Ponadto radny Stanisław Biela oświadczył, że jego 

propozycja dotyczyła wybudowania siłowni na wolnym powietrzu przy „Klubie” na Świerczyńcu, przez co 

należy wykreślić w tym miejscu słowo „sportowym” oraz że wniosek dot. ul. Fabrycznej dotyczył jej 

modernizacji, a nie melioracji. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie przyjęcia protokołu nr 4/2017 z posiedzenia Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Gminy Bojszowy z dnia 5 września 2017 r. z uwzględnieniem 

zawnioskowanych uwag 
 

Protokół przyjęto 8 głosami za.  
 

Za głosowali Radni: Stanisław Biela, Janusz Gwóźdź, Henryka Kostyra, Marek Kumor, Paweł Kumor, Andrzej 

Rokowski, Antoni Wilczek, Piotr Wróbel. 
 

Radny Roman Horst wstrzymał się od głosu z powodu swojej nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczył 

przyjmowany protokół 

 

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 


