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Protokół  

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 28.04.2022 r.  godz. 8.30. 

 
 W obradach uczestniczyli członkowie Komisji Budz etu i Finanso w oraz zaproszeni 
gos cie według załączonej do protokołu listy obecnos ci. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocnos ci obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budz etu i Finanso w. 
4. Zaopiniowanie projekto w uchwał  na sesje, w zakresie tematycznym Komisji. 
5. Sprawy biez ące, ro z ne. 
 
Ad 1. Posiedzenie Komisji Budz etu i Finanso w otworzył Przewodniczący Komisji 
Wojciech Kowalczyk. Na podstawie listy obecnos ci stwierdził prawomocnos c  obrad, w 
posiedzeniu  Komisji  uczestniczyło 6 z 6 członko w komisji, co stanowiło quorum 
pozwalające do wydawania opinii w sprawie proponowanych projekto w uchwał w 
zakresie tematycznym KB i F. 
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: Sekretarz Gminy Jedlin sk – Andrzej 
Pawluczyk, Skarbnik Gminy Jedlin sk - Ilona Starzyn ska oraz Radni: Janusz Mazurek 
 
Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad Komisji.   
Przedstawiciele Komisji przyjęli bez uwag  proponowany porządek obrad KB i F, poddano 
go pod głosowanie. Szes cioro członko w Komisji jednogłos nie głosowało za przyjęciem 
porządku obrad. 
 
Ad. 3. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia 
Komisji Budz etu i Finanso w.  Członkowie Komisji jednogos nie, 6 głosami za przyjęli 
protoko ł z ostatniego posiedzenia KB i F. 
 
Ad. 4. Przewodniczący Komisji Budz etu i Finanso w przedstawił do zaopiniowania na 
biez ącym posiedzeniu komisji projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad na 
najbliz szą sesję Rady Gminy: 
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlin sk na lata 2022-2027 – projekt 
uchwały nr 3, 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budz ecie gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr 4. 
 
 Przewodniczący Komisji Budz etu i Finanso w poprosił Panią Skarbnik o omo wienie 
ww. projekto w uchwał oraz uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2022-2027 i zmian w budz ecie gminy na 2022 rok. 
  
  Pani skarbnik wyjas niła, z e Wieloletnia Prognoza Finansowa wiąz e się s cis le ze 
zmianami w budz ecie, tzn. to co jest wprowadzane lub przesuwane jest odzwierciedlone 
w WPF. Ponadto Pani Skarbnik omo wiła zmiany  w WPF na lata 2022-2027,  jak i 
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proponowane zmiany w budz ecie gminy na 2022 r. 
 
Proponowane zmiany na dzisiejszą sesję polegają na tym, że: 
 
1. Wprowadzamy do budz etu s rodki, kto re orzymała Gmina w Jedlin sku na: 
a) pomoc dla uchodz co w z Ukrainy na refundację wydatko w związanych z zakładaniem 
PESEL-u, jak i robieniem zdjęc  dla uchodz co w tj. kwota 3108,26 zł., 
b) wypłatę dodatko w 40 zł. dla kaz dego, kto przyjął uchodz ca pod swo j dach i na dodatki 
300 zł. w kwocie 353.704,00 zł., 
c) pomoc psychologa i doz ywianie tj. kwota 100.540,00 zł., 
d) ,,cyfrową gminę" w kwocie 438.690,00 zł., na zakup komputero w, serwera, xera. W tej 
kwocie są rzeczy o wartos ci powyz ej 10.000,00 zł, czyli są s rodkami trwałymi, dlatego 
wprowadzamy je jako zadania inwestycyjne tj.: 
- zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy – 15.000,00 zł, 
- zakup serwera dla Centrum Usług Wspo lnych w Jedlin sku – 13.000,00 zł, 
- zakup serwera dla pliko w kopii zapasowych do Urzędu Gminy w Jedlin sku – 50.000,00 
zł. 
e) pomoc dla mieszkan co w po dawnych PGR-ch (na zakup laptopo w), 
f) s rodki pozyskane z Ministerstwa Edukacji na rozwo j czytelnictwa w szkołach na terenie 
GJ, na zakup ksiąz ek, w kwocie - 40.000,00 zł, 
g) pozyskane s rodki na projekt ,,Poznaj Polskę" w kwocie 63.166,00 zł., 
h) s rodki pozyskane z Wojewo dzkiego Funduszu Ochrony S rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, w kwocie – 35.000,00 zł., na utylizację azbestu. 
 
Wyz ej wymienione s rodki wprowadzone zostają zaro wno na dochody, jak i na wydatki. 
 
2. Zmniejszamy dochody: 
a) poniewaz  przyjmując Budz et na 2022 rok wprowadzone było do budz etu 6.000.000,00 
zł., jako dochody. Okazało się, z e w grudniu 2021 roku otrzymalis my te s rodki i stały się 
one przychodami. Dlatego obecnie odejmujemy je z dochodo w i wprowadzamy je do 
budz etu po stronie przychodo w. 
b) zadanie inwestycyjne ,,Budowa kanalizacji Wsola - Wielogo ra II etap"  zostało w całos ci 
dofinansowane w 2022 roku, a rozłoz one one jest na 2 lata, dlatego z dofinansowania w 
kwocie 7.000.000,00 zł. odejmujemy 3.500.00,00 zł. od dochodo w na 2022 rok i 
przesuwamy je na 2023 rok, 
c) zadanie ,,Budowa Hydroforni w Wielogo rze" zostało w całos ci dofinansowane w 2022 
roku, a rozłoz one one jest na 2 lata, dlatego 600.000,00 zł. odejmujemy od dochodo w w 
2022 roku i przesuwamy je na 2023 rok. 
 
3. Przesuwamy s rodki: 
a) z eby podpisac  przetargi na zadania: ,,Budowa kanalizacji Wsola – Wielogo ra II etap" i 
,,Budowa Hydroforni w Wielogo rze" to musimy uzupełnic  brakujące s rodki  i przesuwamy 
je obecnie  z ,,Wymiany os wietlenia ulicznego  na ledy w Gminie Jedlin sk" w kwocie 
504.564,01 zł., poniewaz   zostały zaoszczędzone po podpisaniu umowy przetargowej oraz 
z ,,Zakupu autobusu szkolnego" w kwocie 619.322,00 zł. 
b) przesuwamy tez  zgodnie z potrzebami s rodki między rozdziałami w os wiacie. Mielis my 
zabezpieczone s rodki na wychowaniu przedszkolnym dzieci zdrowych, a okazało się, z e 



 

więcej jest, niz  przewidywano,  dzieci z orzeczeniami, to te s rodki przesuwamy między 
rozdziałami: z 80103 na 80149, 
c) z uwagi na wzrost oprocentowania kredyto w, s rodki załoz one w budz ecie na 2022 rok, 
na odsetki są niewystarczające, dlatego dokładamy kwotę 200.000,00 zł. na realizację tego 
zadania.   
 
Poza tym nie ma innych proponowanych zmian. 
 
Komisja Budz etu i Finanso w w obecnos ci 6 członko w –  jednogłos nie, 6 głosami za, 
pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały nr 3 i 4. 
 
Ad. 5. Sprawy biez ące, ro z ne. 
   
Nie zgłaszano zapytan , ani spraw. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakon czono. 
          
        
        Przewodniczący  

/-/ Wojciech Kowalczyk 
 


