
Protokół nr 37/10 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 24 sierpnia 2010 r. 

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Ireneusz 

Płóciennik – Przewodniczący Komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitała radnych 

oraz Panią Jolantę Pietras – Sekretarza Gminy. Następnie stwierdziła kworum niezbędne do 

obradowania i przedstawiła proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia 

protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony 

do wglądu wcześniej, poza tym wyjaśniła, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią 

w dniu dzisiejszym. 

Ze względu na to, iż do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych 

zastrzeżeń, protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Do omówienia tego punktu poproszona została Pani Jolanta Pietras – Sekretarz Gminy, która 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku stanowiące 

załącznik do niniejszego protokołu. Na wstępie swego wystąpienia Pani Sekretarz 

poinformowała, iż budżet gminy został uchwalony 26 stycznia bieżącego roku, a w trakcie 

jego wykonywania było dokonanych kilka zmian przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz 

przez Pana Wójta poprzez zarządzenia. Kontynuując przedstawiła plan budżetu po 

dokonanych zmianach oraz realizację spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych. 

W dalszej części wywiązała się krótka dyskusja podczas której członkowie Komisji poruszyli 

kwestię realizacji zaplanowanych inwestycji oraz wzrostu zaległości z tytułu wpływów 

z podatku. 

Następnie ze względu na brak dodatkowych uwag do omówionego tematu Przewodniczący 

Komisji zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 

I półrocze, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali 

sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. 

Następnie Przewodniczący Komisji podziękował Pani Sekretarz za udział w posiedzeniu 

i udzieleniu wyjaśnień. 

   

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Komisja podjęła temat związany z realizacją funduszu sołeckiego, 

a mianowicie zaplanowanych przez poszczególne sołectwa działań. W toku tej dyskusji radni 

stwierdzili, iż w większość zadań finansowanych ze środków sołeckich przeznaczona została 

na remont dróg. W związku z powyższą uwagą Komisja zasugerowała konieczność 

zakupienia dodatkowego kruszywa na realizację modernizacji zaplanowanych dróg.  

 

 

  



Następnie w związku z brakiem dodatkowych pytań i wyczerpaniem tematyki zaplanowanej 

na to posiedzenie, Pan Ireneusz Płóciennik – Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział w obradach i zamknął kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu 

i Finansów. 
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