
Protokół nr 6/2017 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 24 listopada 2017 r. 
 

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

Bojszowy i trwało od godz. 14:00 do godz. 14:30 
 

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

prawomocności posiedzenia obecnych było 7 członków Komisji. W posiedzeniu w sumie uczestniczyło 7 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 oraz Radnych członków Komisji. 
 

Przewodniczący przekazał głos Wójtowi Gminy Bojszowy, który omówił projekty obu uchwał i stwierdził, że 

duże zmiany w budżecie powoduje reforma oświatowa. Wójt następnie nawiązał do spotkania w Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach, gdzie obronił stanowisko w sprawie zmian w budżecie i działań finansowych 

Gminy. Następnie Wójt omówił zmiany w uchwale budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmian w 

wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2. Wypowiedź Wójta była również związana z zestawieniem planowanych 

kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r. na podstawie załącznika nr 3 do uchwały. Następnie każde 

zmiany w budżecie zostały szczegółowo omówione wraz z praktycznym uzasadnieniem każdego przesunięcia 

zaproponowanego w uchwale, w tym m. in. związane ze zlikwidowanym PKS Oświęcim, wydatkami na zakup 

oleju opałowego, wynagrodzeniami z w oświacie, wydatkami z tytułu składki na Metropolię. Wójt zwrócił uwagę, 

że największe zmiany budżetowe dotyczą działu 801 tj. Oświaty i Wychowania, albowiem wynoszą 421.180,00 

zł. Po tych zmianach budżet na oświatę w Gminie w roku 2017 wyniesie kwotę 11 mln 875 tys. 700 zł. Dalej Wójt 

omówił zmiany w pozostałych działach – Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej oraz w Kulturze i 

Ochronie Dziedzictwa Narodowego. Zmiany te wynikają z przepisów prawnych, zobowiązań oraz podyktowane 

są bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i urzędu. Wójt omówił też „Program Senior+” oraz 

wynikające z niego korzyści i problemy. Stwierdził, że zmiany w budżecie są wymuszone bieżącymi elementami 

życia w Gminie i funkcjonowania samorządu, które wymagają podjęcia działań skutkujących zmianami w uchwale 

budżetowej. 
 

Na pytanie radnego Janusza Gwoździa o przedstawienie w szczegółach proponowanych zmian, Wójt 

odpowiedział, że zakres udzielonych informacji jest zgodny z procedurami. 
 

Radny Andrzej Rokowski zadał pytanie, dlaczego Gmina wycofała się z programu niskiej emisji, na które Wójt 

odpowiedział, że brak jest możliwości wprowadzenia tego programu do budżetu w 2018 roku, albowiem Gminy 

aktualnie nie stać na tego rodzaju wydatki i zaciąganie dalszych zobowiązań. Prace nad tym programem trwają 

jednak w ramach Metropolii, do której należy Gmina. 
 

Radny Janusz Gwóźdź zapytał, dlaczego nie został zrealizowany plan oświetlenia ul. Korzenickiej, na co Wójt 

odpowiedział, omawiając zalety i ale również i wady tzw. zegarów zmierzchowych. 
 

Następnie w polemikę z radnym Januszem Gwoździem wdał się radny Stanisław Biela, który przedstawił swoje 

stanowisko w ww. kwestii. 
 

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 listopada 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 6 głosami za.  
 

Jeden radny wstrzymał się od głosu. 
 

Przewodniczący zarządził przejście do ostatniego punktu porządku obrad. 
 

Przewodniczący zarządził odczytanie protokołu nr 5/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady 

Gminy Bojszowy z dnia 9 października 2017 r. 
 

Przewodniczący odczytał protokół. 
 

Do protokołu nie zgłoszono uwag. 
 

Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie przyjęcia protokołu nr 5/2017 z posiedzenia Komisji 

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

Protokół przyjęto 7 głosami za.  
 

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: 

radny 
 

Marek Kumor 


