
PROTOKÓŁ NR 5/2021  

z Posiedzenia Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska  

z dnia 13.05.2021 rok 

 

Data posiedzenia: 13.05.2021r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Analiza budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1)  

W dniu 13.05.2021 r. Przewodnicząca Komisji otworzyła IX Posiedzenie 

Komisji Budżetu i Ochrony środowiska i powitała przybyłych Radnych oraz 

zaproszonych gości. 

Ad.2) 

Przewodnicząca przedstawiła porządek Posiedzenia. W związku z brakiem 

uwag, został on przyjęty przez aklamację. 

Ad.3)  

Przewodnicząca poinformowała, że dostępny jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia Komisji, który znajduje się do wglądu w UG i na stronie BIP 

Gminy Gorzyce .  

Ad.4) W tym punkcie pani Renata Seman Skarbnik Gminy przedstawiła 

„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok”, w 

którym przedstawiła kluczowe informacje :  



- Zgodnie z wrt.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych , zarząd jednostki samorządu terytorialnego  jest 

zobowiązany do dnia 31 marca każdego roku przedstawić organowi 

stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok, 

sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji 

kultury za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy 

Gorzyce za okres od 31.12.2019 r do 31.12.2020 roku. 

Budżet Gminy Gorzyce na 2020 rok był wykonywany na podstawie 

Uchwały Nr XV/122/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 roku, 

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok, ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałami rady Gminy Gorzyce oraz Zarządzeniami 

Wójta Gminy Gorzyce. 

- Dochody budżetowe Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

- Dochody bieżące Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku. 

- Dochody majątkowe Gminy Gorzyce za 2020 rok. 

- Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce za 2020 rok- kwotowo 

-  Wydatki budżetowe Gminy Gorzyce za 2020 rok- z podziałem na działy. 

- Oświata w 2020 roku. 

- Porównanie najważniejszych danych na przestrzeni 2016- 2020 r. : 

▪ Dochody w latach 2016-2020 

▪ Wydatki w latach 2016-2020 

▪ Zadłużenie Gminy Gorzyce w latach 2016-2020 

▪ Oświata w latach 2016-2020 

▪ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016-

2020 



▪ Rozliczenie funduszu sołeckiego – Wydatek vs Refundacja Wojewoda 

Śląski 

- Nadwyżka operacyjna – Główny wskaźnik „POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA 

FINANSOWEGO GMINY GORZYCE” ( * Nadwyżka operacyjna oznacza 

dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 

danym roku w Gminie. Im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty 

płynności finansowej  w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych.) 

Pani Skarbnik Renata Seman przedstawiła pomysł poparty rzeczową 

argumentacją, by obecna nadwyżka została wykorzystana na spłatę 

zadłużenia. Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska w liczbie obecnych 

Radnych pozytywnie zarekomendowała zaprezentowane przez panią 

Skarbnik stanowisko. 

W trakcie prezentacji i omawiania  powyższych punktów , pani skarbnik 

odpowiadała na zapytania Radnych i wyjaśniała wszelkie kwestie. 

Ad.5) Wolne wnioski i zapytania . W tym punkcie : 

- wstępnie podjęto temat zaległości w lokalach mieszkalnych 

-  wstępnie podjęto temat  obecnie rozpoczętych i zaplanowanych 

inwestycji gminnych 

Tym tematom szerzej  będzie poświęcone jedno z posiedzeń komisji w 

czerwcu 

Ad. 6) W tym punkcie przewodnicząca komisji podziękowała przybyłym 

radnym za obecność a  pani skarbnik Renacie Seman za zreferowanie 

kluczowych aspektów sprawozdania za 2020 rok. Sposób przekazania 

informacji był bardzo zadowalający i wyczerpujący a dodatkowo 

zobrazowany w prezentacji multimedialnej. Na koniec przewodniczącą 

przypomniała o zbliżającej się w dniu 17.05.2021 komisji poświęconej 

gospodarce odpadami komunalnymi. Na tym posiedzenie zakończono. 

 



Obecni Radni: - zał. nr 1- lista obecności 

- Magdalena Sieńko 

- Piotr Wawrzyczny 

- Piotr Lubszczyk 

- Monika Zając – zdalnie  

- Izabela Borecka 

- Krzysztof Paloc 

- Michał Menżyk 

Nieobecni: 

- Dominika Styrnol 

- Alicja Lenczyk 

Obecni goście:- zał. nr 2.- lista obecności 

- Renata Seman- Skarbnik Gminy  

- Beata Młynarczyk – Radna Gminy Gorzyce 

 

   

                                                   Przewodnicząca Komisji Budżetu 

 i Ochrony Środowisa              

                           

                                                                              Magdalena Sieńko 

 

 

Protokolant: 

Magdalena Sieńko 


