
Protokół Nr 15 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 maja 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj.8/8 członków komisji. 

Pani W. Kopyto – przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Prosi p. A. Rathmann o przedstawienie 

sprawozdania z realizacji budżetu gminy za  2013 r. 

Pani A. Ratmann – każdy z radnych otrzymał materiały dotyczące realizacji budżetu za 2013r.  Prosi o 

ewentualne pytania dotyczące realizacji budżetu. Budżet gminy za 2013r. zamknął się deficytem w 

wysokości ok. 800.000 zł. został zrealizowany w 100%. Inwestycje zrealizowano w 65%, część 

inwestycji została przeniesiona na 2014 r. Zobowiązania gminy wynoszą 2.701.738 zł, w tym są 

pożyczki, kredyty. Należności z tytułu czesnego (budynki PKP) wynoszą 273.539, 64 zł, odsetki 

120.000 zł. 

Pan N. Koston – wpłynęło 9.500 zł należności z tytułu zadłużenia (czynsze). Gmina przyjęła należności 

ciążące na budynkach PKP wraz z lokalami. Będziemy chcieli ściągnąć dług stosując formę jego 

odprawowania. Nie ma sensu upierać się lub nic nie robić. 

Pan M. Czupała – dobrze oszacowano wysokość dochodów z tytułu podatków, realizacja 96%. Jak 

wyszko z oświatą? 

Pani W. Kopyto – w jakim stopniu zrealizowano w 2013 r. zadania inwestycyjne? 

Pani A. Rathmann – w roku ubiegłym starczyło na wydatki w placówkach oświatowych, realizacja w 

wysokości 95,6%. Jeżeli chodzi o realizację inwestycji to nie zrealizowano inwestycji z środków 

unijnych, jak termomodernizację, remont Sali w OSP, zagospodarowanie terenów zielonych ul. Leśna 

w Kolonowskiem. Zadania te ujęto w planie na rok bieżący. 

Burmistrz – płot przy ośrodku zdrowia będzie zdemontowany, całość tergo obszaru nie objęto 

zagospodarowaniem. Tylko z jednej części będą wycinane drzewa. Słyszał już negatywne opinie, że 

należało zrobić coś innego, my na to zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 80%. 

Pani W. Kopyto – prosi o kolejne pytania dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2013 

r. Z uwagi na brak pytań, prosi burmistrza o przedstawienie kolejnego punktu posiedzenia. 

Jeżeli chodzi o strategię to musi przypomnieć, iż zadaniem priorytetowym istniejącej strategii była 

kanalizacja gminy Kolonowskie. Strategia jako dokument nie jest wymagany, lecz dobrze jeżeli gmina 

strategię posiada. Przedstawiona prezentacja zawiera zadania, które gmina w przyszłości może 

realizować z wykorzystaniem środków pozyskanych z projektów. Nie wszystkie zadania może 

wykonywać gmina i nie na wszystkie można pozyskać środki. Kolejno omówiono propozycje zadań, 

które należy ująć w nowej strategii gminy: 

1) Innowacje w gospodarce – (41) nie, 

2) Rozwój techniczny – częściowo, 

3) Konkurencyjna gospodarka – drogi, tak (ul. Dzierżonia, Zakładowa), 

4) Gospodarka niskoemisyjna – termomodernizacja (budynki komunalne), 

5) Zapobieganie zagrożeń, 

6) Rozwój dziedzictwa – (regionalna chata – muzeum). 

Burmistrz omówił możliwości gminy w pozyskaniu środków na drogi z RPO w wysokości 3 mln zł, 

dofinansowanie do zadań w wysokości 63%, pozostałe środki własne. 



Radni R. Kupke, M. Czupała, H. Wałaszek – uważają, że drogi należy wykonać w całości, nie 

rozdrabniać się na małe odcinki. 

Pan M. Czupała – jak z dokumentacją techniczną na remont dróg? 

Burmistrz – z wypowiedzi wnioskuje, aby zadaniem priorytetowym w strategii gminy na kolejne lata 

były drogi gminne. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała 

M. Bednorz 

Przewodnicząca 

Wioletta Kopyto 

 

 

 


