
Protokół  Nr II/14

Z  posiedzenia  Komisji BudŜetu  i   Finansów   Rady   Miejskiej  w Bobowej 

odbytego w dniu  8 grudnia 2014r.  w  sali obrad

 Urzędu  Miejskiego w Bobowej. 

 

Komisję rozpoczęto o  godzinie  11,00  a  zakończono  o   godzinie  12.30.

                                                      W posiedzeniu udział wzięło 7 członków 

Komisji BudŜetu i Finansów,  Przewodniczący Rady 

    Miejskiej, Burmistrz Bobowej, Skarbnik Gminy oraz 

radni i zaproszeni  goście  wg  listy   obecności.         

                                                

Komisji przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów  radny  Pan  Tomasz 

Tarasek.

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu  i  Finansów  radny  Pan  Tomasz  Tarasek  po  powitaniu 

wszystkich  obecnych  odczytał  proponowany  porządek  obrad,  poddając  go  pod   głosowanie, 

w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia :

1. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok.

2. Wolne wnioski.

Ad. 1 Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów przedstawił załoŜenia projektu uchwały 

budŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok. Zwrócił uwagę na wydatki majątkowe oraz inwestycje 

planowane do wykonania w 2015 rok. BudŜet przygotowany jest prawidłowo i przejrzyście.  

Burmistrz poinformował, Ŝe wszystkie zadania, które były realizowane w latach ubiegłych zostają 

zachowane. Zwrócił  uwagę na zmniejszenie podatku rolnego o 11%, czego konsekwencją będą 

mniejsze wpływy do budŜetu, ale będzie to z korzyścią dla rolników. Ponadto budŜet zabezpiecza 

środki  związane  z  doŜywianiem  dzieci,  zakupem  Dworu  Długoszowskich,  dokończeniem 

modernizacji  stadionu  sportowego  w  Bobowej,  budową  wodociągu  i  kanalizacji  oraz  budową 

przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  BudŜet  zawiera  równieŜ  takie  pozycje  jak  sport,  kultura 

i zalesienia śródpolne. Trwają rozmowy odnośnie adaptacji poddasza Dworu na utworzenie tam II 

stopnia  szkoły  muzycznej.  Zabezpieczone  są  równieŜ  środki  na  opracowanie  pewnych  planów 

i  strategii,  w związku z nadchodzącą  perspektywą  finansową.  Zwrócił  uwagę na kwotę prawie 

8 milionów złotych przeznaczanych na wydatki majątkowe, co potwierdza ciągły rozwój Gminy. 

W projekcie zawarte są równieŜ takie zadania jak przebudowa schodów do Kaplicy na cmentarzu 
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w Bobowej i alejki na cmentarzach. Zapewne w ciągu roku,  budŜet będzie ulegał zmianą, gdyŜ nie 

wszystko moŜna zaplanować.  

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów uwaŜa, Ŝe budŜet jest stabilny i radni mogą mieć 

komfort pracy, gdyŜ inwestycje moŜna wykonywać bez znacznego zadłuŜenia. 

Radny Pan Marek Podobiński  po dokładnym zapoznaniu się z projektem stwierdził, Ŝe został 

on  dobrze  zaplanowany  i  przemyślany.  Wszystkie  działy  są  odpowiednio  zabezpieczone. 

To pewne, Ŝe w ciągu roku będą wprowadzane konieczne zmiany. Wie, Ŝe Burmistrz wnikliwie 

analizuje  wydatkowanie  kaŜdej  złotówki.  Wydatki  majątkowe  zaplanowane  są  dobrze  i  tak 

powinny być realizowane.  Zapytał o ilość etatów na wodociągach, gdyŜ w projekcie jest zapisane 

3  i  pół.   ZauwaŜył,  Ŝe  mieszkańcy  mogą  dojść  do  wniosku,  Ŝe  3  etat  generuje  koszty  i  stąd 

ta podwyŜka o 10 groszy. Następnie zapytał o 50 tysięcy złotych, które ściągnięte są z funduszu 

sołeckiego  Bobowej  z  przeznaczeniem  na  wykonywany  rów  na  ul.  Piekarskiej.  Nadmienił, 

Ŝe w tym roku mieszkańcy z ul. Rodzinnej będą wnioskować o wykonanie asfaltu na ich drodze, 

gdyŜ  wykonali  sami  nakładkę.  Zapytał,  czy  nie  ma  moŜliwości  przełoŜenia  kwoty  50  tysięcy 

i  zabezpieczenia  środków na  wykonanie  tej  drogi.  Sołectwo  ma  zabezpieczone  środki  na  inne 

zadania  w tym  roku.  Następnie  zwrócił  uwagę,  Ŝe  na  oczyszczalni  jest  1  i  pół  etatu  i  uwaŜa, 

Ŝe powinno to być zwiększone.  Poruszył problem awarii w studzienkach przez zatkanie i zapytał, 

czy wchodzenie do studzienki jest bezpieczne. Następnie poruszył temat dotyczący zastępcy Pana 

Burmistrza. ZauwaŜył, Ŝe Burmistrz nie ma zastępcy i uwaŜa, Ŝe naleŜy się nad tym zastanowić, 

bo odciąŜyłoby to Burmistrza. 

Burmistrz odpowiedział,  Ŝe  sprawa  zatrudnienia  pracownika  jest  ujęta  w projekcie,  poniewaŜ 

lepiej jest zaplanować to wcześniej niŜ wprowadzać zmiany w ciągu roku budŜetowego. Nie wie, 

czy  osoba  ta  będzie  zatrudniona,  ale  środki  zostaną  zabezpieczone.  Odnośnie  oczyszczalni 

poformował,  Ŝe  przeprowadził  rozmowę z pracownikiem,  który uwaŜa,  Ŝe nie  potrzeba  więcej 

etatów. 

Radny Pan Marek Podobiński  wyjaśnił,  Ŝe powiększenie etatów dotyczyło momentu, gdy do 

oczyszczalni zostaną podłączone inne miejscowości. 

Burmistrz poinformował,  Ŝe  na  tym  etapie  nie  widzi  takiej  potrzeby.  Ponadto  pracownicy 

pomagają  sobie  nawzajem  i  posiłkują  się  równieŜ  pomocą  więźniów.  Podkreślił, 

Ŝe  podwyŜka  o  10  groszy  jest  symboliczna  i  wiąŜe  się  ze  wzrostem  opłat  eksploatacyjnych. 

Następnie zaznaczył,  Ŝe pracownicy nie mogą jechać sami do awarii.  Powinno być  ich dwóch. 

Zgodnie  z  złoŜeniami  projektanta  moŜna  wejść  do  studzienki,  gdyŜ  ścieki  są  przepływowe. 

Pracownicy wiedzą, Ŝe w sytuacjach zagraŜających ich zdrowiu lub Ŝyciu nie mają prawa wchodzić 

do studzienki.  Często w trudnych  sytuacjach  wypoŜycza  się  odpowiedni  sprzęt  do przetykania. 

Odnośnie rowu przypomniał jakie interwencje mieszkańców miały miejsce.  Obecny stan naleŜy 

utrzymać,  gdyŜ  zadanie  to  jest  wykonane  na  wniosek  mieszkańców.  W temacie  ul.  Rodzinnej 

poinformował, Ŝe naleŜy trochę poczekać, gdyŜ są podjęte juŜ pewne decyzje odnośnie kolejności 
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wykonywania dróg, aczkolwiek zawsze mogą pojawić się dodatkowe środki. Odnośnie zastępcy 

uwaŜa, Ŝe na tym etapie nie potrzebuje go i kieruje się równieŜ oszczędnością. Jego praca wiąŜe się 

z częstymi wyjazdami co sprawia, Ŝe często nie ma go w Urzędzie dlatego poszerzy kompetencje 

poszczególnych pracowników. 

Radny Pan Paweł Popardowski uwaŜa, Ŝe intencją radnego, było to, aby pomóc w urzędowaniu 

Burmistrzowi i On równieŜ juŜ o tym mówił. UwaŜa, Ŝe wskazane byłoby scedowanie kompetencji 

na inne osoby,  gdyŜ  ilości inwestycji  i  zasięg działania Gminy jest duŜy.  Stawia na sprawność 

funkcjonowania. Potwierdził, Ŝe w celu zdobywania środków naleŜy wyjeŜdŜać. Zaapelował, aby 

w przyszłości  wsiąść pod uwagę kwestie zatrudnienia zastępcy.  Następnie zapytał  o subwencję 

na szkołę muzyczną. 

Skarbnik Gminy Pani Danuta śarnowska odpowiedziała, Ŝe będzie ona podana w marcu.  

Radny  Pan  Paweł  Popardowski  po  dokładnej  analizie  projektu  zauwaŜył,  Ŝe  subwencja 

oświatowa pokrywa w większej ilości koszty i niedobór jest mniejszy, mimo Ŝe powstała szkoła 

muzyczna.  Następnie  zapytał,  czy  jest  moŜliwość  rozdzielenia  wydatków  Centrum  Kultury 

i stołówki, gdyŜ podjęta jest juŜ uchwała o ich oddzieleniu. Ponadto zauwaŜył złe umieszczenie 

podpisów dyrektorów pod niektórymi szkołami. 

Skarbnik  Gminy  Pani  Danuta  śarnowska  przeprosiła  za  powstałą  sytuacje,  wyjaśniając 

jej  przypuszczalne  powody.  Poinformowała,  Ŝe  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  otrzymała 

poprawną wersję projektu. 

Burmistrz  w  temacie  subwencji  na  szkołę  muzyczną  zwrócił  uwagę,  Ŝe  będzie  ona  wyŜsza 

niŜ  na  zwykłą  szkołę.  Zmieni  się  natomiast  sposób  przyznawania  subwencji  oświatowej 

na  mniej  korzystny  dla  duŜych  szkół  takich  jak  Bobowa.  Wersja  zawarta  w  projekcie  jest 

bardzo optymistyczna i moŜe być zmieniona. W temacie stołówki  poinformował, Ŝe zmiana ta 

zostanie  wprowadzona  po  utworzeniu  jednostki.  Następnie  podkreślił,  Ŝe  sprawność  działania 

Urzędu jest bardzo dobra, a pracownicy działają w sposób kompetentny, sprawny, szybki i miły. 

Poinformował,  Ŝe Pani Sekretarz pod Jego nieobecność podpisuje wszystkie  dokumenty łącznie 

z księgowymi. Podkreślił dbałość o majątek i mienie Gminy. 

Radna Pani Teresa Magiera uwaŜa, Ŝe budŜet jest dobrze skonstruowany, ale jako przedstawiciel 

najmniejszego Sołectwa zwróciła się z prośbą o zwolnienie Jej Sołectwa  z udziału w inwestycjach 

na cmentarzu. Przedstawiła stan budŜetu Sołectwa Berdechów.

Burmistrz poinformował,  Ŝe  takiej  moŜliwości  nie  ma.  Przypomniał,  Ŝe  Sołectwo  powinno 

ponosić koszty za wykonanie kładko mostu. Koszty ponoszone na cmentarz są nieduŜe i  Sołectwa 

Bobowa i Brzana teŜ je ponoszą. NaleŜy zmniejszyć wydatki na inwestycje w Sołectwie. Wyraził 

nadzieje na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych. 

Radna Pani Teresa Magiera zgodziła się z wypowiedzią Burmistrza. 

Radna Pani Baran Barbara uwaŜa, Ŝe budŜet jest dobrze przygotowany, przejrzysty i ambitny. 
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Radny Pan Wiesław Janota zwrócił uwagę na zdolność finansowania dalszych inwestycji. 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów nadmienił o potoku Polnianka i słupie wysokiego 

napięcia, który stwarza zagroŜenie. Wspomniał równieŜ o rowie w Wilczyskach, którego mostki 

np. przy sklepie mają małą przepustowość. Zapytał, czy rów jest w gestii Województwa. Nadmieni 

równieŜ o niebezpiecznych zakrętach na drodze i zapytał, czy istnieje moŜliwość wrócenia do tego 

tematu. 

Burmistrz zauwaŜył,  Ŝe  rów  znajduje  się  w  pasie  drogowym  i  naleŜy  do  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich.  Nadmienił  o  modernizacji  całego  odcinka  drogi  od  Zborowic  po  krzyŜówkę 

na Krynicę.  Wykonana zostanie koncepcja  dotycząca zadań, które naleŜy wykonać przy drogach, 

aby  poprawić  bezpieczeństwo  i  sytuacje  hydrologiczną.  Odnośnie  potoku  przypomniał,  Ŝe  jest 

on  podawany  co  roku  w  szkodach  popowodziowych.  Podkreślił,  Ŝe  wszystkie  potoki  zostały 

zgłoszone do modernizacji po powodzi. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  temacie  budŜetu  zauwaŜył,  Ŝe  projekt  zawiera  równieŜ 

pozycje bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i poŜarowe. Odnośnie oświaty podkreślił, Ŝe dobry 

stan  finansów  moŜna  zawdzięczać  równieŜ  reorganizacji  Szkoły  w  Sędziszowej,  która  nadal 

pracuje i dobrze działa. 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt budŜetu Gminy 

Bobowa  na  2015  rok  wraz  z  Wieloletnią  Prognozą  Finansową,  który  został  pozytywnie 

zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Ad.  2 Przewodniczący  Rady  Miejskiej   poinformował  o  organizowanych  dniach  skupienia 

samorządowców oraz przesłanych danych statystycznych z Urzędu Statystycznego. 

Radny  Pan  Paweł  Popardowski zwrócił  się  z  prośbą,  aby  komisje  i  sesje  odbywały 

się w określonym dniu tygodnia. Ma nadzieje, Ŝe usprawni to działanie Rady. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  poinformował,  Ŝe moŜna przyjąć,  Ŝe będzie to  poniedziałek, 

aczkolwiek mogą być sytuacje, Ŝe spotkania będą się odbywać w innych dniach. 

PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany  Przewodniczący 

Komisji BudŜetu i Finansów podziękował wszystkim za udział  i zamknął posiedzenie Komisji.    

                Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji   

       

           Karolina Chmura -Urbaś                                                        Tomasz Tarasek

4


