
Protokół Nr 1/2018 

z posiedzenia Budżetu i Finansów 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

 

 Dnia 10 grudnia 2018  r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu   i Finansów, 

w którym udział wzięli jej członkowie,  wójt gminy, skarbnik gminy, zastępca 

skarbnika, kierownik GBP, Dyrektor GOK oraz prezes LTP. 

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący rady gminy, który przywitał 

obecnych po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

3. Rozpatrzenie projektu budżety gminy na rok 2019 oraz projektu wieloletniej 

prognozy finansowej gminy na lata 2019-2027, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb finansowych zgłaszanych do budżetu przez placówki oświatowe, placówki 

kultury i sportu. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Radna Agnieszka Augustyniak zgłosiła kandydaturę radnego Edwarda Żychlewicza na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali radnego Edwarda Żychlewicza na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono radnego Jarosława Kulpę. Radny wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali radnego Jarosława Kulpę na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 
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Ad. 3 

Dyrektor GOK Pani Maja Kołtońska przedstawiła plan wydatków na rok 2019 dla 

gminnego ośrodka kultury powiększony o 5.000 zł  w porównaniu z rokiem 2018. 

Kierownik GBP Pani Renata Matusiak przedstawiła plan wydatków na rok 2019 dla 

gminnej biblioteki publicznej  powiększony o około 1.000 zł w porównaniu z rokiem 

2018.  

Dotacja dla GOK-u wyniesie 286.500 zł zaś dla biblioteki 74.000 zł 

 

Kierownik CUW Pani Katarzyna Chlebosz przedstawiła plan wydatków 

placówek oświaty na rok 2019 ponadto przedstawiła zatrudnienie oraz liczbę uczniów 

(514 uczniów, 66,6 etatów nauczycieli i 38 etatów pracowników obsługi).Wydatki w 

rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano w kwocie 4.278.395,80 zł. Plan wydatków 

bieżących na działalność przedszkola wynosi 1.065.620,00 zł. Plan wydatków w 

oddziale gimnazjalnym określono na kwotę 679.672, 00 zł. Wyższe wydatki osobowe 

w szkołach podstawowych i przedszkolu wynikają z planowanych podwyżek 

nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku w wysokości 5 % i pracowników obsługi 3% oraz 

zmian kadrowych. W planach ujęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z 

awansem zawodowym oraz zmianę przydziału godzin. 

Radny Edward Żychlewicz zapytał jak przedstawia się stosunek podwyżek 

nauczycieli do subwencji. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż do podwyżek dokładamy bardzo dużo przy 

niewielkim wzroście subwencji. Subwencja oświatowa na szkoły i przedszkole wynosi 

około 4.407.881,00 zł. W porównaniu do roku 2018 plan subwencji wzrasta o 

137.614,00 zł 

Radna Magdalena Łapciak zapytała od czego zależy wysokość subwencji. 

Kierownik CUW odpowiedziała, iż wysokość subwencji zależy od liczby 

etatów i liczby uczniów. 

Radny Jarosław Kulpa zapytała czy wzrosną koszty ogrzewania szkół. 

Skarbnik gminy wyjaśniła, iż energia ma pójść o 81 % w górę więc i koszty 

ogrzewania na pewno będą większe niż zaplanowano. Pani skarbnik dodała, iż 
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jedynym wyjściem by zachować równowagę budżetu jest zwiększanie dochodów 

bieżących czyli wzrost stawek podatków i opłat. Wzrostu tych stawek nie odnotowano 

w przeciągu kilku lat. 

Pani wójt podkreśliła, iż zaczęły się kumulować podwyżki na, które nikt nie ma 

wpływu. 

 

Prezes LTP Pan Jan Dzioba przedstawił plan wydatków LTP na rok 2019 z 

dotacji jakiej potrzebuje klub z urzędu gminy w wysokości 180.000 zł. 

Prezes LTP zaznaczył, iż z dotacji pokrywane są wydatki na wszystkie                   

4 drużyny zrzeszone w klubie. 

Radny Wojciech Kaszubski zaproponował, by zastanowić się nad 

wprowadzeniem do drużyny tylko swoich ludzi. W tej chwili w drużynie grają ludzie z 

zewnątrz z czego i tak nic nie wynika. 

Prezes LTP zaznaczył, iż nie da się wygrywać meczy przy udziale tylko swoich 

zawodników. Zawodnicy tutejsi też nie zawsze chcą przychodzić na treningi i grać. 

Dużo zależy też od trenerów, którzy czasem wpuszczają do gry ludzi, którzy nie 

koniecznie powinni grać. 

Pani wójt zaproponowała, by na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zaprosić trenerów z klubu.  

 

 Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła ogólne dochody i wydatki 

projektu budżetu z zaznaczeniem, iż bardzo wzrosły wydatki. Ponadto przedstawiła 

inwestycje planowane do wykonania w roku 2019.  

Wydatki bieżące jak i inwestycje na rok 2019 zostały ograniczone .  

Pani Skarbnik dodała również, iż proponuje się podwyżkę opłaty za śmieci oraz 

wzrost stawek podatków o 1,6 %.  

Wzrost opłaty za śmieci wynika z wzrostu kwot przetargowych, które na skutek 

podwyżek cen poszły bardzo w górę. Plan wzrostu stawek podatków nastąpił celem 

zwiększenia dochodów bieżących. 

Radny Wojciech Kaszubski zapytał czy zaplanowano piec w Ustroniu. 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż zaplanowano zakup pieca na ekogroszek. 
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Radny Edward Żychlewicz zaznaczył, iż wzrost opłaty za śmieci spowoduje, że więcej 

ludzi przestanie płacić za wywóz odpadów. 

 

Ad. 4 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

  

Ad. 5 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

     Edward Żychlewicz 

 

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek                                                                  

 

 

 

 


