Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 24 stycznia 2020 r.
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Tadeusz Pacholik – Przewodniczący Komisji, który
powitał radnych, Pana Michała Włodarczyka – Wójta Gminy i Panią Ewę Wartałowicz –
Skarbnika Gminy.
W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił
proponowany porządek obrad:
1. Zapoznanie się z projektami uchwał, które zostaną przedłożone na najbliższej sesji
Rady Gminy.
2. Sprawy bieżące i różne.
Do porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag i został przyjęty
jednogłośnie.
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie wnoszono.
Realizując dzisiejszy porządek obrad pierwszy zabrał głos Pan Wójt, który nawiązał
do projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych
oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu
drogowego i przedstawił proponowane stawki opłat, dodał, że obecnie obowiązujące u nas
stawki są jedne z najniższych.
W temacie głos również zabrał Pan Zbigniew Parzybut – Kierownik RIK, który
poinformował, że zmiana ustawy w tym zakresie skutkuje potrzebą zmiany ustalonych stawek
opłat.
W tym miejscy radni zadawali szereg pytań Panu Parzybutowi, który udzielał wyjaśnień
w przedmiotowej sprawie.
Wobec powyższego Pan Tadeusz Pacholik – Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie
w spawie omawianego projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy
obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wyrazili akceptację przygotowanego przez Wójta
Gminy projektu uchwały.
Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wystąpienia
z wnioskiem o przyznanie środków z Budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na 2020 r. Kontynuując oznajmił, że takie
upoważnienie będzie potrzebne do pozyskania środków na przebudowę drogi w Izydorowie.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie
Przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Tadeusz Pacholik zamknął obrady Komisji
i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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