PROTOKÓŁ Nr IV
posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 31 grudnia 2014 r.
1. Obrady nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Czernica, o godz. 15.30, otworzyła
Przewodnicząca Rady; powitała wszystkich Radnych oraz Wójta Gminy. Na podstawie
listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych było 14 radnych,
nieobecny to – Waldemar Latoszek. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.
2. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag – stanowi on załącznik nr 2
do protokołu.
3. Rada podjęła uchwałę w sprawie:
Nr IV/17/2014 – zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 r.
Projekt zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 r. przestawiła i omówiła p. Skarbnik.
Poinformowała, że zmiany wynikają z:
- powiększenia wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 67.000 zł,
- pomniejszenia wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 67.000 zł.
Niedoszacowane zostały wydatki w dziale 757 obsługa długu publicznego o kwotę
15.000 zł oraz w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę 52.000 zł – dot. paragrafu
4010 – wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wr.
Kwotę 52.000 zł na wynagrodzenia proponuje się przesunąć z działu 600, rozdz.
60095, paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Ponadto, proponuje się przeniesienie 15.000 zł z działu 900 gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, z rozdz. 90017 Zakład gospodarki komunalnej z §2650 dotacje
przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – z dotacji na
utrzymanie wysypiska odpadów i cmentarza komunalnego, która nie została w całości
wykorzystana na zapłatę odsetek w dziale 757, rozdz. 75702.
Budżet po zmianach wyniesie:
- dochody: 42.415.770,84 zł, w tym bieżące: 39.721.960,93 zł, majątkowe:
2.693.809,91 zł;
- wydatki: 45.881.969,14 zł, w tym bieżące: 34.363.721,14 zł, majątkowe: 11.518.248
zł,
- przychody: 5.850.000 zł,
- rozchody: 2.383.801,70 zł.
Radna Katarzyna Moroz wysunęła wniosek, aby Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Kamieńcu Wr. wyjaśniła na piśmie, dlaczego tak duża kwota została niedoszacowana
w budżecie Szkoły w Kamieńcu Wr., w dziale wynagrodzenia.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady – uwag nie wniesiono. W
głosowaniu udział wzięło 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi
zał. nr 3 do protokołu.
4. Na tym Przewodnicząca Rady, o godz. 15.45, zamknęła obrady Rady.
Protokołowała
Barbara Listwan

