
P r o t o k ó ł Nr 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11 grudnia 2017 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 6/7 

członków, nieobecny: p. F. Klimas. 

Pan M. Czupała – przewodniczący komisji przywitał obecnych. Prosi sp. skarbnik o 

omówienie projektu budżetu na 2018 r. 

Pani A. Rathmann – skarbnik gminy omówiła projekt dochodów na 2018 r. Planowany 

dochód na 2018 r. to kwota 20.423.170, zaś wydatki wynoszą 22.789.905 zł. Deficyt w 

wysokości 2.366.735 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek, kredytów. W dz. 

transport zaplanowano dotację w wysokości 604.000 zł. z NPPDL na przebudowę dróg 

gminnych ul. Różana, Tulipanowa i Colonny. 

Pan K. Wacławczyk – na 11 stycznia został ustalony termin przetargu na te drogi. Koszt 

całości zadania to kwota 1.200.000 zł pod warunkiem, że uzyskamy dofinansowanie. 

Pani A. Rathmann – w dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

zaplanowano datację w ramach współpracy transgranicznej na przebudowę zaplecza Sali OSP 

w Kolonowskiem. 

Pan K. Wacławczyk – w ramach tego projektu będzie remontowane pomieszczenie za sceną, 

zaś z środków własnych gminy, będzie wykonany remont piwnicy w obiekcie OSP w 

Kolonowskiem. Na zassanie mamy 91.000 zł.  

Pani A. Rathmann – prawdopodobnie subwencja oświaty ulegnie zmniejszeniu z uwagi na 

fakt, iż siódma klasa zrezygnowała z języka niemieckiego jako drugiego języka ojczystego. 

W szkołach nadal kontynuowany będzie projekt pn. „Edukacja dobra na start”. Planuje się 

termomodernizację szkoły kwota 500.000 zł dotacja. W dziale rodzina zaplanowano dotacje 

w wysokości 3508.000 zł . w tym na wypłatę 500+ . W dziale kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego dotację w wysokości 58.793 zł na realizację projektu „Szukamy naszych korzeni 

w tradycji i kulturze”. Jeżeli chodzi o wydatki to więcej zaplanowano w administracji z uwagi 

na fakt przejścia pracowników na emeryturę oraz nagrody jubileuszowe. Również wzrosły 

wydatki na oświatę z uwagi na dodatkowy oddział przedszkola o ok. 170.000 zł oraz dowóz 

dzieci, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

Pani K. Gotwald – czy zwiększono wydatki na szkołę w Kolonowskiem z uwagi na usunięcie 

awarii kanalizacji w ubikacjach? 

Pani A. Rathmann – środki ujęto w budżecie szkoły. Jeżeli chodzi o zał. 10 wydatki 

inwestycyjne to są to duże wydatki inwestycyjne i przekraczają kwotę 4 mln. zł. Wykaz 

inwestycji zawiera 23 zadania. 

Pan K. Wacławczyk – ul. Sienkiewicza i ul. Rzeczną będziemy chcieli zrobić w ramach 

jednego projektu. Jeżeli chodzi o ul. Rzeczną obecnie jest prowadzony podział geodezyjny 

działek. 

Pan M. Czupała – ul. Długa, ul. Chabrów i ul. Bzów czy przygotowano dokumentację i w 

przyszłości czy będzie robiona. Wstrzymano te zadania z uwagi na wyjaśnienie spraw 

własnościowych działek.  



Pani A. Mróz – zakup wiat przystankowych dla Staniszcz Małych, zaś pozostałą kwotę należy 

przeznaczyć na wykonanie płotu dla klubu sportowego. 

Pani A. Rathmann – wykonanie płotu nie stanowi inwestycję. Remont ul. Długiej w 

Staniszczach Wielkich przeniesiono z tego roku na rok przyszły. 

Pan K. Czupała – czy zaplanowano przebudowę wjazdu z ul. Opolskiej do kręgielni w ramach 

planowanej modernizacji drogi (odnogi)? 

Pan K. Wacławczyk – przebudowa wjazdu z ul. Opolskiej nie leży w gestii gminy. 

Pani A. Rathmann – do wykazu wydatków jako uzupełnienie przedstawiono informacje o 

udzieleniu zamówień na rok 2018, w tym przetarg na kredyt na pokrycie deficytu na kwotę 

2.300.000 zł. 

Pan M. Czupała – posiadamy  wolne środki, które można wprowadzić do budżetu. 

Pani A. Rathmann – żeby podjąć decyzje o uruchomieniu wolnych środków należy poczekać 

przynajmniej do końca marca, do sporządzenia ostatecznych sprawozdań. W dalszej części 

posiedzenia komisji omówiono projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-

2027 w tym; inwestycje, których realizacja przekracza jeden rok. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodniczący Komisji: 

Mariusz Czupała 

 

 


