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Protokół Nr 2/2019 

z posiedzenia Budżetu i Finansów 

z dnia 9 maja 2019 r. 

 

 Dnia 9 maja 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, w którym 

udział wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, skarbnik gminy, 

zastępca skarbnika, kierownik GBP, Dyrektor GOK oraz członek zarządu  LTP. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji, który przywitał obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacja              

o stanie mienia, ze szczególnym uwzględnieniem: 

- kultury ( GOK, GBP ), 

- kultury fizycznej i sportu ( LTP ), 

- źródeł pozyskiwania dochodów. 

3.Przyjęcie informacji o wydatkach poniesionych na zimowe utrzymanie dróg  w sezonie 

2018/2019. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

 Dyrektor GOK Pani Maja Kołtońska porównała wydatki swojej jednostki z roku 2018 

z rokiem 2017. Kwota wydatków roku 2018  w wysokości 367.059,70 zł jest porównywalna  

z rokiem 2017. 

Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na kwotę darowizn jaką udało się uzyskać na rzecz 

GOK tj: 

- 7.000 zł od Europol Gaz z przeznaczeniem na dożynki, 

- 500 zł od KDBS, 

- 8.000 zł z urzędu marszałkowskiego z przeznaczeniem na koncert Alicji Majewskiej, 

- 9.800 zł od PGNiG z przeznaczeniem na koncert Alicji Majewskiej, 

- 8.000 zł od PGNiG z przeznaczeniem na koncert Agnieszki Twardowskiej, 
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- 5.000 zł od innych sponsorów. 

Wójt Gminy 

Muszę dodać, iż wszystkie wnioski o dofinansowanie naszych imprez przygotowuje Pani 

Majka. Ona również wysyła te dokumenty do zatwierdzenia i rozlicza się z wykorzystanych 

środków. Za co serdecznie jej dziękuję. 

Tak również udało się pozyskać 8.000 zł na 50 lecie Gok-u. Wniosek formalnie przeszedł 

przez szkołę, ale przygotowany był przez Panią Majkę. 

 

Kierownik GBP Pani Renta Matusiak poinformowała,  iż wydatki roku 2018 to kwota 

77.031,14 zł. Dokonano zakupu książek za kwotę 11.424,33 zł (środki Biblioteki Narodowej  

w wysokości 4.326,00 zł). 

Radna Małgorzata Juchniewicz zwróciła uwagę na dużą ilość nowości pozyskanych 

do zasobów biblioteki. 

Kierownik GBP dodała, iż w roku bieżącym Biblioteka Narodowa zwiększyła udział 

własny wymagany przy uzyskiwaniu dofinansowania do zakupu książek.  

 

Członek Zarządu LTP Pan Mateusz Piekarski poinformował, iż przychody LTP                  

w roku 2018 wyniosły 203.556,43 zł zaś rozchody 202.642,43 zł.  LTP otrzymało dotację               

z UG  w wysokości 181.000 zł. Poza tym 19.800 zł stanowią wpłaty sponsorów. Składni 

członkowskie to kwota 160 zł. Stan konta na koniec roku wynosił 1.926, 37 zł zaś stan kasy 

670,00 zł.  

Radny Wojciech Kaszubski 

Ile wynoszą wynagrodzenia trenerów? 

Członek Zarządu LTP 

Mamy trzech trenerów których wynagrodzenia za tamten rok wyniosły 21.529,20 zł 

Radna Małgorzata Juchniewicz 

A ile wynoszą stypendia dla zawodników? 

Wójt Gminy 

Stypendia to średnio 300-350 zł. Poza tym za wygrany mecz i remis jest nagroda dla 

wszystkich grających do podziału. 

Członek Zarządu LTP 

Zaoszczędziliśmy pieniądze z badań lekarskich. Teraz badania lekarskie zawodników może 

przeprowadzić lekarz rodzinny. Badanie przez lekarza sportowego wymagane jest tylko               

w przypadku jakiegoś problemu zdrowotnego. 
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Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła w skrócie sprawozdanie                            

z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją   o stanie mienia komunalnego ,               

w tym źródła pozyskiwania dochodów. 

 

Sprawozdanie uzyskało pozytywna opinię RIO, co zostało wyrażone  w uchwale RIO 

Nr 7/S/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

Wójt Gminy 

Niestety wzrosły bardzo ceny wszystkich usług i materiałów, z czym trzeba się liczyć przy 

realizacji inwestycji. Koszty wzrosły a my utrzymujemy się na tym samym poziomie 

dochodów. 

 

Ad. 3 

Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła informację w sprawie wydatków 

poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019. 

 

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

  

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 

 

 

 


