
Protokół z posiedzenia  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu  

w dniu 12 stycznia 2017 r. 

 

W dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 13:30 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki w Zawoni odbyło się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu. 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji , lista obecności w załączeniu. 

Przewodnicząca Komisji Wiesława Wawrzyniak na wstępie przedstawiła porządek posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie na XXIX Sesję Rady Gminy Zawonia projektów uchwał: 

1) Nr XXIX/174/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2017 r.; 

2) Nr XXIX/175/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 1. Projekt uchwały Nr XXIX/174/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na  

2017 r. 

Pani Wójt przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie nazwy zadania - 

instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica. 

Radna Małgorzata Kozłowska zapytała o deficyt z jakich środków zostanie pokryta kwota  

100 tys. zł. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z oszczędności z roku 2016.    

Radna Beata Kowalska zapytała, czy z oszczędności nie można dołożyć na oświetlenie. 

Pani Wójt poinformowała, że w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie projektów, 

zamierza corocznie przeznaczać kwotę 100 tys. zł na rozbudowę oświetlenia. Wskazała również  

o zwiększeniu o 15 tys. na transport lokalny. 

Radna Małgorzata Kozłowska zaapelowała o przeznaczenie środków na remont przystanków 

gminnych, wymianę kubła w Zawoni oraz uzupełnienie braku tabliczek z rozkładem jazdy. 

Pani Wójt wskazała, że remonty przystanków odbywają się na wiosnę oraz jesienią i jeżeli były 

zgłoszenia w sprawie remontów od sołtysów to takie remonty zostały przeprowadzone. 

Radna Jolanta Wojtala poinformowała, że dzisiaj w nocy w Złotowie na przystanku ktoś wybił 

dziurę w betonowej ścianie. 

Podjęto dyskusję o przedstawionych trasach transportu lokalnego w miesiącach od lutego do 

czerwca b.r. 

Dyskutowano również o przesunięciu wynagrodzenia dla pracownika obsługującego PSZOK, 

kwoty na projekt OZE, wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego, wydatków na remont 

urzędu gminy. 

Radna Małgorzata Kozłowska złożyła wniosek o wyłączenie kwoty 100 tys. zł - remontu urzędu,  

i zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 190 tys. do 90 tys.  

Wniosek po przegłosowaniu nie został przyjęty:  2 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się.  

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr XXIX/174/2017 w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Zawonia na 2017 r. – 7 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące się 2. 

 



 

Projekt uchwały Nr XXIX/175/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Członkowie komisji dyskutowali nad zmianami proponowanymi w projekcie uchwały.  

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr XXIX/174/2017 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej –  5 głosów za, przeciw 1, wstrzymujące się 1. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące. 

Dyskutowano o awarii prądu w Czeszowie i Zawoni. 

 

 

                      

Protokołował 

Wojciech  Hoffman 

 

 


