P R O T O K Ó Ł NR 10.2019
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w dniu 11 grudnia 2019 roku
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski– Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020 – 2030 wraz z objaśnieniami.
2. Sprawy różne.
ad. 1. Wójt Gminy omówił załącznik inwestycyjny, oraz przedstawił kolejno zawarte w nim
przedsięwzięcia do realizacji na rok 2020, który stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części omówił dochody i wydatki planowane na rok 2020. Poinformował, że
zaplanowane rozchody z budżetu, dotyczące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zostaną
poryte przychodami z wolnych środków.
W dalszej części omówił załącznik dotyczy realizacji przedsięwzięć przez poszczególne
sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego.
Zwrócił uwagę na duże zaległości w opłatach za odpady oraz na duże wydatki na oświatę.
Wójt Gminy poinformował, że wpłynął wniosek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
Powiedział, że nie widzi potrzeby zwiększenia środków finansowych.
Komisja negatywnie odniosła się do wniosku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie
Chełmińskiej o weryfikację planu budżetu na rok 2020 w zakresie dotacji celowej.
Jednocześnie zaproponowała rozważenie możliwości po odejściu pracownika na emeryturę w
jego miejsce zatrudnić pracownika na cząstkę etatu z uwzględnieniem otwarcia biblioteki
sobotę.
Skarbnik Gminy przedstawiła wniosek o dokonanie w projekcie budżetu autopoprawek.
Poinformowała, że w bieżącym roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o umorzenie części zadłużenia.
Pożyczka została zaciągnięta na budowę kanalizacji Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska.
Zgodnie z postanowieniem banku odmówiono częściowego umorzenia pożyczki.
Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.
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Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2020 zarówno po stronie dochodów, jaki
i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 44 820 727,44 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 47 024 198,44 zł.
Na dzień 31.12.2019 zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą
ogółem 5 222 774,00 zł w tym: z tytułu kredytów – 2 691 604,00 zł i z tytułu pożyczek –
2 531 170,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 11,65 % prognozowanych
dochodów w roku 2020.
Ustalono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
wysokości 439 340,37 zł.
Komisja zapoznała się z wykazem wieloletnich przesiedzieć, które gmina zamierza
realizować w okresie 2020-2023.
Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w celu oceny
przedstawionego projektu budżetu oraz analizy wcześniejszych wniosków wynikających
z opinii w/w Komisji wysłuchała wyjaśnień Wójta, Skarbnika.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków jako
spełniający wymogi formalne i merytoryczne.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2030.
Ad 2. W sprawach różnych nie proszono żadnych kwestii.
Wójt Gminy poinformował, że odbyły się wstępnie ustalenia dotyczące dofinansowania
zakupu biletów.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółowała:
Barbara Piórkowska

Przewodniczył:
Gabriel Zukierski
Przewodniczący Komisji
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