
Protokół Nr 20/12 

z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów otworzył Pan Sebastian Rychlik 

– Przewodniczący komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i zaprezentował zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  

2. Sprawy bieżące 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, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Jako pierwszy głos zabrał radny Semaszczuk, który nawiązał do ostatniego 

posiedzenia Komisji ds. Socjalnych, na którym to radni spotkali się z mieszkańcami bloków 

w Chociwiu i zapoznali się z ich opinią dotyczącą sprzedaży lokali mieszkalnych.  

Następnie głos zabrał radny Rychlik – przewodniczący komisji, który oznajmił, że robiąc 

przegląd szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego pod kątem bhp stwierdził, że lokatorzy 

mieszkania przy szkole w Chociwiu zagracają wyjście ewakuacyjne znajdujące się przy ich 

mieszkaniu, tym samym zagrażają bezpieczeństwu dzieci się tam uczących. Kontynuując 

dodał, że w Brzykowie przedszkole przygotowane jest dobrze do nowego roku szkolnego. 

Następnie radni odnieśli się do prośby przedstawicieli Stowarzyszenia „Przyszłość” 

w Restarzewie Cmentarnym dotyczącej przekazania im subwencji oświatowej na dzieci 

uczące się w tamtejszej szkole. 

W tym temacie głos zabrała radna Ziółkowska, która oznajmiła, że jeżeli będzie to prawnie 

uzasadnione, to subwencje należy przekazać.  

W toku dalszego posiedzenia radni analizowali materiały dostarczone przez Wójta Gminy 

dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  

Wszelkich wyjaśnień w powyższym udzieli na najbliższym spotkaniu z radnymi Pani Dorota 

Słowińska – Skarbnik Gminy, która w dniu dzisiejszym powyższy dokument musiała 

dostarczyć do RIO 

 

W związku z brakiem dodatkowych pytań, Pan Sebastian Rychlik, który przewodniczył 

obradom podziękował za udział w spotkaniu i zakończył dzisiejsze posiedzenie.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna                                        Przewodniczący 

Komisji ds. Budżetu i Finansów 

 

Sebastian Rychlik 

 


