
 

Protokół Nr 18/2019 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, 

Turystyki, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 21 listopada 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap 

na lata 2020-2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok 

4. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Publicznego Pani Janina 

Pietrewicz. Powitała członków komisji, pracowników Urzędu i przybyłych gości. 

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz przedstawiła porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

Skarbnik Gminy Joanna Łabanowska przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2032. Poinformowała, że projekt budżetu 

został ustalony w kwotach: dochody bieżące 99 906 744,21 zł, wydatki bieżące 101 789 251,70 zł. Dochody  

bieżące nie równoważą wydatków bieżących, planuje się uzyskać wolne środki, które pokryją nadwyżkę 

wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi. Różnica, która wynika między bieżącymi dochodami  

a wydatkami wynosi 1 882 507,49 zł. Planuje się, że w 2020 roku uzyska się  wolne środki. Dochody 

majątkowe to 15 975 974,97 zł. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie 26 446 432,48 zł  

w tym, planuje się udzielić dotacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych w kwocie 

100 000,00 zł – powiat gołdapski na przebudowę drogi na Osiedlu I. Planuje się wydatki na obsługę długu  

w kwocie 1 865 834,77 zł. Wynik budżetu to deficyt w kwocie 12 352 965,30 zł, który planuje się spłacić 

obligacjami w kwocie 10 000 000,00 zł. Planuje się uzyskać wolne środki w kwocie 4 852 965,30 zł. Wolne 

środki, które będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu bieżącego i majątkowego jak również  

na rozchody, które są planowane w 2020 r., aby spełnić wskaźniki należy na rozchody przeznaczyć 

2 500 000,00 zł. Planuje się, że w zadłużeniu z roku 2022 w kwocie 22 000 000,00 zł  zostanie przesunięty 

termin spłaty na 2026 r. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku – 45 405 406,00 zł a w 2020 r. zadłużenie 

będzie wynosić ok 53 000 000,00 zł. Rozchody planowane w kwocie 2 971 848,00 w roku 2022 planuje się 

przesunąć na rok 2026 r. Realizacja zadań przez podmioty - na to zadanie planuje się wydatki w kwocie 

ponad 7 000 000,00 zł. Na fundusz sołecki kwota wydatków wynosi 612 542,00 zł, natomiast na rady 

osiedlowe kwota pozostaje bez zmian – 3500,00 zł.  

Radny Zdzisław Janczuk zapytał, czy wykazana subwencja oświatowa w 2020 r. jest wyliczona  

czy ta kwota zostanie przyznana.  

Skarbnik Gminy Joanna Łabanowska odpowiedziała, że kwota jest zgodna z określeniem subwencji przez 

Ministra Finansów. W marcu będzie urealnienie kwoty subwencji oświatowej.  

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto powiedział, że każdy samorząd szuka oszczędności. Trzeba  

się zastanowić, czy wchodzić w projekty które mają dofinansowanie w 50% ze względu na kondycję 

budżetu. 

Skarbnik Gminy Joanna Łabanowska powiedziała, że subwencja oświatowa pokrywa około 50% 

wydatków ogółem na oświatę.  

Radny Józef Wawrzyn powiedział, że 900 000,00 zł trzeba dołożyć na gospodarkę odpadami w 2020 r.  

a wydatki i dochody powinny się bilansować. Zaproponował zrobienie kalkulacji stawek oraz stworzenie 

kompostowników. W poprzednim roku była prowadzona dyskusja nad wprowadzeniem do budżetu  

ul. Spokojnej oraz podwórka przy ul. Placu Zwycięstwa 19-22. Kwestia podwórka nie została ujęta 

do budżetu.  

Skarbnik Gminy Joanna Łabanowska odpowiedziała, że jest wyliczona wstępnie kwota 15 zł za odpady 

segregowane.  



 

 

Do pkt 4 

Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska                Janina Pietrewicz 


