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ORG.0012.13.2019            

 

Protokół nr 13.2019 

Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

 

Temat: Ocena projektu budżetu na rok 2020. 

 

Komisja budżetowa w składzie: 

 

1. Maria Neumann  Przewodnicząca 

2. Sławomir Augustyniak Zastępca Przewodniczącej 

3. Krzysztof Szopa  Członek Komisji 

4. Anna Bodzioch  Członek Komisji 

5. Angelika Giza  Członek Komisji 

6. Daniel Pawleta  Członek Komisji 

 

W posiedzeniach komisji brał udział Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka oraz skarbnik 

Łukasz Raida. 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza na posiedzeniu w dniu 5 i 16 grudnia 2019 zapoznała się  

z projektem budżetu na rok 2020 przygotowanym przez Wójta Gminy Komprachcice.  

Budżet gminy przygotowany został na bazie utrudnionej sytuacji finansowej Gminy. Ustalono ogółem 

dochody w łącznej kwocie 44.133.943,94 PLN natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 

48.606.328,77 PLN. Taka konstrukcja budżetu powoduje, że Gmina osiągnie deficyt budżetowy w 

wysokości 4.472.384,83 PLN, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz  

z wolnych środków. 

Ustalono rzeczowo-finansowy plan inwestycji na rok 2020 w wysokości 10.678.038,58 PLN, co 

stanowi 128,40% planu roku 2019 i może być trudne do zrealizowania w obecnej kondycji finansowej 

Gminy. Planuje się zaciągnąć kredyt w celu realizacji tych inwestycji. 

Komisja budżetowo-gospodarcza opiniuje pozytywnie w/w projekt budżetu na rok 2020 

przedstawiony przez Wójta Gminy Komprachcice ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję we 

wnioskach poniżej. 

Wnioski: 

1. Usunąć z projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 - 2023 

zadanie pn. „Zakup budynku pod remizę w sołectwie Wawelno” za kwotę 600 tys. zł. 

2. Usunąć z projektu uchwały ws. Budżetu gminy na 2020 rok. zadanie pn. „Zakup budynku pod 

remizę w sołectwie Wawelno” i dopisać do zadania „Budowa budynku strażnicy OSP 

Komprachcice” słowa „i OSP Wawelno” oraz zmienić kwotę na to zadanie z 40 tys. na 60 tys.  

3. Usunąć w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 33 tys. na dotację 

celową na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego. 
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4. Zmienić kwotę na zadanie jakim jest prowadzenie gazetki gminnej „Wieści Gminne” do 27 

tys. Komisja ponadto wnioskuje o zmniejszenie nakładu, o zmianę rodzaju papieru na 

gazetowy i umieszczanie płatnych reklam w gazetce gminnej w celu zmniejszenia kosztów jej 

wydawania. 

Uzasadnienie 

ad 1. i ad 2.  

Nie ulega wątpliwości, że strażacy z OSP w Wawelnie jak i OSP w Komprachcicach muszą mieć 

nowe strażnice gdyż obecne nie spełniają standardów nałożonych na obiekty tego typu. 

Działania gminy powinny jednak cechować się planem działania a nie „okazją” do zakupu 

jakiegoś budynku. Chęć zakupu tego budynku była trzymana przed większością radnych w 

tajemnicy. Operat szacunkowy wykonano na podstawie cen podobnych nieruchomości 

znajdujących się w mieście wojewódzkim, Opolu co na pewno podniosło wycenę w/w 

nieruchomości. Nie zbadano możliwości budowy nowego budynku na terenie gminnym tak jak 

to ma miejsce przy OSP w Komprachcicach ani kosztów takiej inwestycji. Członkowie komisji 

ponadto uważają, że usytuowanie w/w budynku na strażnicę OSP w tym miejscu nie przyczyni 

się do zakończenia sąsiedzkich waśni pomiędzy OSP a właścicielem gruntu pod obecną 

strażnicą. Radni z komisji Budżetowo-gospodarczej otrzymali zapewnienie, że obecni 

właściciele gruntu wstrzymają się z wszelkimi krokami prawnymi dotyczącymi prawa własności 

gruntu pod OSP dopóki strażacy nie przeniosą się w inne miejsce ale też wyrażają obawy co do 

planowanego zakupu budynku dla OSP tylko kilka metrów od obecnej siedziby.  

W obliczu ogromnego deficytu budżetowego wynoszącego blisko 4,5 mln. zł i pokrytego  

z kredytu wynoszącego ponad 3,3 mln zł., niepewnej sytuacji finansowej gminy w obliczu 

ogromnych kosztów oświaty w gminie i widmie zapaści finansowej gminy, komisja budżetowa 

wnosi o maksymalne oszczędności w budżecie, zaplanowanie jedynie niezbędnych wydatków 

gminy na 2020r i usunięcie z projektu budżetu zadania podanego we wniosku nr 1 i nr 2. 

ad 3. W uchwale RG dotyczącej programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 

informacja iż na w/w program przeznaczamy z budżetu gminy nie mniej niż 300 tys.  

W projekcie uchwały budżetowej na te zadania zostało przeznaczone ponad 400 tys. zł. 

Komisja zdaje sobie sprawę iż jesteśmy zmuszeni do podwyżek na ochronę zdrowia w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja pozytywnie odnosi się do pozostawienia 

w budżecie na 2020r wydatków na sport i współpracę zagraniczną na poziomie z roku 2019. 

Uważamy jednak za zbędne w obecnej sytuacji wydanie dodatkowych środków z budżetu 

gminy na zadanie opisane w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na 

nowe zadanie zlecone organizacjom pożytku publicznego.  

W obliczu ogromnego deficytu budżetowego wynoszącego blisko 4,5 mln. zł i pokrytego  

z kredytu wynoszącego ponad 3,3 mln zł., niepewnej sytuacji finansowej gminy w obliczu 

ogromnych kosztów oświaty w gminie i widmie zapaści finansowej gminy, komisja budżetowa 

wnosi o maksymalne oszczędności w budżecie na 2020r, zaplanowanie jedynie niezbędnych 

wydatków gminy i usunięcie z projektu budżetu zadania podanego we wniosku nr 3. 

ad 4. Komisja stwierdziła iż nie ma potrzeby wydawania gazetki gminnej w obecnym nakładzie. 

Mamy informacje, że gazetka ląduje w koszu lub jest palona w piecu. Dlatego Komisja oprócz 

ograniczenia nakładu wnosi o zmianę  ograniczenia nakładów finansowych na gazetkę wnosi 
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aby zmienić rodzaj papieru z kredowego na gazetowy i umieszczanie płatnych reklam  

w gazetce gminnej w celu zmniejszenia kosztów jej wydawania.  

Komisja budżetowa tak jak i w pozostałych wnioskach wnosi o maksymalne oszczędności  

w budżecie, zaplanowanie jedynie niezbędnych wydatków gminy i zmiany w projekcie budżetu 

zadania jak we wniosku nr 4. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

Podpisy komisji: 

 

1. Maria Neumann Przewodnicząca  …………………………………………………. 

2. Sławomir Augustyniak Zastępca Przewodniczącej …………………………………………………. 

3. Krzysztof Szopa  Członek Komisji   ……………………………………………….… 

4. Anna Bodzioch  Członek Komisji   ……………………………………………..….. 

5. Angelika Giza  Członek Komisji   …………………………………………………. 

6. Daniel Pawleta  Członek Komisji   …………………………………………………. 

 

 

 


