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Protokół  

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 26 maja 2022 r. 

 
 W obradach uczestniczyli członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz zaproszeni 
goście według załączonej do protokołu listy obecności. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów. 
4. Zaopiniowanie projektów Uchwał w zakresie tematycznym Komisji. 
5. Sprawy bieżące, różne. 
 
Ad 1. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów otworzył Przewodniczący KB i F Wojciech 
Kowalczyk.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący KB i F stwierdził prawomocność obrad,     w 
posiedzeniu  Komisji  uczestniczyło 5 z 6 członków komisji, co stanowiło quorum 
pozwalające do wydawania opinii w sprawie proponowanych projektów uchwał.  
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: Skarbnik Gminy Jedlińsk Ilona Starzyńska. 
 
Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad Komisji.   
Przedstawiciele Komisji przyjęli bez uwag proponowany porządek obrad KB i F, poddano 
go pod głosowanie. Pięcioro członków Komisji jednogłośnie głosowało za przyjęciem 
porządku obrad.  
 
Ad. 3. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów.  Członkowie Komisji 5 głosami za jednogłośnie przyjęli 
protokół z ostatniego posiedzenia KB i F.  
 
Ad. 4. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił do zaopiniowania 
na bieżącym posiedzeniu Komisji projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad 
na najbliższą sesję Rady Gminy w sprawie:  
- wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr 6. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił Panią Skarbnik o omówienie ww. 
projektu uchwały zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  
 Wyjaśniono, że proponowane na sesję zmiany w budżecie gminy są tylko 
wewnętrzne, dlatego  nie wnosi się projektu uchwały w WPF. Proponowane zmiany nie 
powodują zmian w WPF. 
 
 Zmiany proponowane w budżecie gminy na dzisiejszą sesję polegają przede 
wszystkim na przesunięciach w przedsięwzięciach w ramach Funduszu Sołeckiego: 
 
a) w Kruszynie mieszkańcy zdecydowali, że przesuwają środki z zadania czyszczenie 
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rowów i utwardzenie drogi w kwocie 15.000,00 zł, na wykonanie progów zwalniających. 
b) w Woli Gutowskiej mieszkańcy zdecydowali, że przesuwają środki z zakupu wozu 
bojowego dla OSP Jedlińsk w kwocie 15.786,32 zł i z zakupu stołów do gry oraz 
nasadzenia drzew wraz z ekranami przeciwkorzennymi na boisku wielofunkcyjnym        
w kwocie 8.000,00 zł i przekazują to na zadanie wykonania oświetlenia na boisku 
wielofunkcyjnymw Woli Gutowskiej. 
 
Wprowadzamy do budżetu: 
 
a) kwotę 36.267,25 zł, którą otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego na tzw.:,,małpki" 
i zwiększamy wydatki przeznaczone na działanie Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
b) dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 5.000,00 zł, w ramach promocji gminy 
na dofinansowanie czasopisma ,,Radomskie 24, kultura, region, samorząd" oraz 
utrzymanie portalu internetowego radomskie24.pl. Jest to kwota, którą w dziale promocji 
przesuwamy na inny paaragraf. 
c) wprowadzamy przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 900, 801 ,,Oświata i     
 wychowanie". 
d) wprowadzamy na dochody kwotę 6.183,92 zł wypracowaną przez szkoły w: Jedlińsku, 
Wsoli, Wierzchowinach i Jedlance. 
e) zwiększoną subwencję oświatową o kwotę 523.816,00 zł, którą gmina otrzymała 
od Ministerstwa Finansów na podwyżki dla nauczycieli (wzrost płac nauczycieli od 1 maja 
br. o 4,3%). 
f) kwotę 30.000,00 zł, jest to darowizna od Operatora gazociągów - Gaz System, na zakup 
sprzętu komputerowego dla 3-ch szkół w: Ludwikowie, Wierzchowinach, Jedlance. Jest 
to darowizna celowa na zakup sprzętu komputerowego, nie ma tu zmian inwestycyjnych. 
 
Poza tym nie ma innych proponowanych zmian. 
 
Komisja Budżetu i Finansów w obecności  5 członków – 5 głosami za, jednogłośnie 
przyjęła proponowany projekt uchwały nr 6 i zaopiniowała go pozytywnie. 
 
Ad. 5. Sprawy bieżące, różne. 
 
Nie zgłaszano zapytań, ani innych spraw. 
Na tym posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  zakończono. 
        
        
     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 
       Wojciech Kowalczyk 
 


