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RG. 0012.10.KB.VII.2018 

Protokół nr 10 /2018 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 26 września 2018 roku 

w sali narad parter Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania Przestrzennego i Porządku 

Publicznego, przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Patrycja Smykowska. 

W posiedzeniu uczestniczyła również Skarbnik Gminy Pani Danuta Roszko. 
Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

przewodniczącej komisji. 

Ad.1 

Przewodnicząca komisji – o godzinie 9
00

 otworzyła posiedzenie komisji stwierdzając, że 

zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co wobec 

składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Smykowska Patrycja – przewodnicząca, 

2. Michalska Jadwiga – z-ca przewodniczącej, 

3. Urbański Jerzy – członek, 

4. Bróżek Jan – członek.  

 

Następnie przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Zmiany w budżecie gminy Waganiec na 2018 r. 

3. Oświadczenia i komunikaty. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Komisja budżetu jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Komisja Budżetu zapoznała się z proponowanymi zmianami do budżetu gminy po stronie 

dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy Waganiec na 2018 r., które 

przedstawiła Pani Danuta Roszko Skarbnik Gminy proponowane zmiany do budżetu gminy 

po stronie dochodów i wydatków, o które wnioskuje Wójt Gminy. 

 

Dochody 

Zwiększono o 9.400,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu kar umownych. 

Wprowadzono do budżetu kwotę 100,00 zł otrzymaną jako darowiznę na pokrycie 

kosztów organizacji dożynek gminnych. 

Zwiększono o 500,47 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odszkodowań za 

zniszczone mienie. 

 Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

uaktualniono (zmniejszając o 45,47 zł) kwoty ujęte w budżecie gminy z tytułu zwrotu części 

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.  

 Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. zwiększono  

o 1.370,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne.   

 Natomiast decyzją w dnia 18 i 21 września 1018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

zwiększył plan dotacji celowych o 1.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  

w ramach Programu „Dobry Start”.  

 

 

 

 



 

 

Wydatki  

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowano  

z następujących zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego: remont 

chodnika za kwotę 4.000,00 zł, zakup witacza za 2.500,00 zł oraz zamontowanie progów 

zwalniających 1.200,00 zł.  

 Również sołectwo Waganiec (Osiedle) zrezygnowało z realizacji zadania w zakresie 

utwardzenia ciągu pieszego przy ul. Kujawskiej, wycofując 22.029,96 zł. Kwotę 17.029,96 zł 

przeznaczono na zakup kostki brukowej na ul. Krótką.  

 Wnioskiem z dnia 6 września 2018 r. sołectwo Waganiec zmieniło zakres prac 

planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano z remontu 

chodnika na rzecz zakupu kostki brukowej niezbędnej do remontu chodnika.  

 Sołectwo Michalin wnioskiem z dnia 21 września 2018 r. zrezygnowało z zakup żużla 

wraz z kosztami dostawy i wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi, przeznaczając kwotę 

5.000,00 zł na zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego.  

Zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na realizację wspólnie z Powiatem 

Aleksandrowskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2615C w zakresie 

odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. 

Otrzymane w ramach darowizn 100,00 zł przeznaczono na wsparcie dożynek 

gminnych. Ponadto w ramach środków przewidzianych na promocję gminy zmieniono 

przeznaczenie 900,00 zł.  

Zabezpieczono kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi 

udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja. Zmieniono ponadto przeznaczanie 

kwoty 2.000,00 zł w ramach środków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania 

Rady Gminy.  

Zwiększono o 6.690,00 zł środki na opłacenie kosztów umów zleceń oraz o 3.555,00 

zł środki na pokrycie kosztów remontu pieca centralnego ogrzewania zainstalowanego w 

budynku Urzędu Gminy. Zmieniono przeznaczenie kwoty 2.850,00 zł.  

Sołectwo Plebanka w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększyło o 1.300,00 zł środki na 

pokrycie kosztów imprez promujących gminę. 

 Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki pismem z dnia 18 września 

2018 r. zawnioskował o zmianę przeznaczenia środków na kwotę 2.500,00 zł, zmiany 

pozwolą na opłacenie kosztów zakupu opału do remizy.  

 Zmniejszono o 16.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.  

 Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 17 

września 2018 r.) dokonując zmiany przeznaczenia środków na łączną kwotę 120.955,00 zł. 

Dostosowano plany do potrzeb wynikających z organizacji nowego roku szkolnego m.in. 

wygaszania klas gimnazjalnych oraz utworzeniem z dniem 1 września br. drugiego oddziału 

przedszkolnego.  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 16 września 2018 r. 

wniosła o zwiększenie o kwotę 20.380,00 zł środków na wynagrodzenia nauczycieli szkoły 

podstawowej i oddziału przedszkolnego. Środki w większości zostaną przeznaczone na 

wynagrodzenia nauczycieli pracujących w kl. VII. 

Drugim wnioskiem z dnia 16 września 2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach 

wniosła o zmianę przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym na kwotę 6.000,00 zł. 

Zmiany pozwolą m.in. na dokonanie zakupu opału niezbędnego do ogrzania placówki.  

 Zaakceptowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 

18 września 2018 r. dokonując zmiany przeznaczenia środków dotychczas ujętych w planie 

finansowym Jednostki na kwotę 6.500,00 zł. Zmiany pozwolą m.in. na zakupienie sprzętu do 

stołówki szkolnej oraz materiałów edukacyjnych do przedszkola.  

 W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkół 

zmieniono przeznaczenie kwoty 17.170,00 zł, dodatkowo zwiększając o 20.730,00 zł. Zmiany 

są podyktowane koniecznością naprawy autobusu szkolnego oraz pokrycia dodatkowych 

kosztów wynajmu przewoźnika zewnętrznego.  

 

 

 

 



 

 Zwiększono o 1.150,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół przysposabiających do pracy znajdujący się poza terenem gminy, 

zmniejszając inne pozycje budżetowe w oświacie.  

W związku ze zmianą Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami 

klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.195,00 zł (wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z dnia 17 września 2018 r.)  

 Realizując wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 

września 2018 r. zmieniono przeznaczenie 22,00 zł w ramach planu finansowego Ośrodka.  

 Kwotę 1.370,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej. 

 Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 

września 2018 r. zmniejszono o 6.000,00 zł środki na opłaty z tytułu pieczy zastępczej. 

Zmieniono również przeznaczenie kwoty 50,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu 

świadczeń rodzinnych.  

 Otrzymane w formie dotacji celowej 1.860,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń 

w ramach Programu „Dobry Start”. 

 Zrezygnowano z opracowania w roku bieżącym „Programu Ochrony Środowiska na 

lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wycofując 4.000,00 zł. Zmniejszono 

ponadto o 1.000,00 zł środki na opłacenie kosztów umów-zleceń. Zmniejszono o 20.000,00 zł 

środki niezbędne do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia 

dróg gminnych.  

 Sołectwo Plebanka na podstawie wniosku z 13 sierpnia 2018 r. zrezygnowało  

z zadania obejmującego nasadzenia drzew za kwotę 600,00 zł.  

 Natomiast sołectwo Michalin przeznaczyło 5.000,00 zł na zakup i montaż opraw 

oświetlenia drogowego. 

 Na podstawie wniosku sołectwa Plebanka umieszczono do realizacji nowe zadanie tj. 

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej za kwotę 6.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na zakup 

materiałów do istniejącego placu zabaw.  

 Realizując wniosek sołectwa Waganiec (Osiedle) przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na 

zakup altany na tereny rekreacyjne w Wagańcu.  

 

Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany budżetowe na 2018 r. 

 

Ad.3 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Sprawy bieżące – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku obrad przewodnicząca komisji Patrycja Smykowska  

o godz. 9
40

 zamknęła posiedzenie komisji budżetu. 

 

 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczącej Komisji: 

Patrycja Smykowska  
                                                                                                                                           /Patrycja Smykowska/  


