
Protokół        
          z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, 

z dnia 27.10.2022 r. o godz. 8.15. 
 
 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 Komisji Wojciech 
Kowalczyk. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, w posiedzeniu  
Komisji  uczestniczyło 6 z 6 członków komisji, co stanowiło quorum pozwalające do wydawania 
opinii na temat przedstawionych projektów uchwał, w zakrtesie tematycznym Komisji budżetu 
i Finansów. 
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: Skarbnik Gminy Jedlińsk Ilona Starzyńska,  
Sekretarz Gminy Jedlińsk Andrzej Pawluczyk,   Radny Dariusz Lipiński. 
 
Ad. 2. Przedstawiono porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów.  Przedstawiciele Komisji 
przyjęli bez uwag  proponowany porządek obrad, poddano go pod głosowanie. Sześcioro 
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 jednogłośnie przyjęli protokół z KB i F, która odbyła 
się 22.09.2022r. 
 
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 określenia wysokości podatku od środków transportowych – projekt nr 3, 
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 
– projekt nr 4, 
- w sprawie określenia [odatku od nieruchomości na rok 2023 – projekt nr 5, 
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027 – projekt 
uchwały nr 6, 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr 7, 
- w sprawie dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku na okres: 
od podjęcia uchwał do 31 grudnia 2022 r. – projekt nr 8, 
- w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – projekt nr 9. 
 
          Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił Panią Skarbnik o omówienie ww. 
projektów uchwał oraz uzasadnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-
2027 i zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
 Przedstawiono, że stawki podatków pozostają na dotychczasowym poziomie, jaki był 
przyjęty na 2022 rok. Pan Wójt zaproponował, że pomimo zmian koniunktury gospodarczej 
stawki podatków pozostają na dotychczasowym poziomie, a uchwały zabezpieczają 



mieszkańców w tym zakresie, bo w innym przypadku byłyby przyjęte stawki określone przez 
Ministerstwo Finansów. 
 Wyjaśniono, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wiąże się ściśle ze zmianami w 
budżecie, tzn. to co jest wprowadzane lub przesuwane jest odzwierciedlone w WPF. Pani 
Skarbnik omówiła zmiany  w WPF na lata 2022-2027,  jak i w budżecie gminy na 2022 r.. 
Projekty zmian, które proponuje się dokonać to: 
 
1. Wprowadzamy środki, które otrzymaliśmy: 
 
- środki z Ministerstwa Finansów, jako uzupełnienie dochodów do budżetu w kwocie 
2.888.418,57 zł i jednocześnie obniżamy z tego tytułu przychody w kwocie 1.500.000,00 zł, 
- wprowadzamy środki otrzymane z Ministerstwa Oświaty na zadanie ,,Poznaj Polskę" w kwocie 
70.000, 00 zł i z tego tytułu wprowadzamy również wkład własny w kwocie 56.743,00 zł 
(wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach szkolnych), 
- wprowadzamy do budżetu środki otrzymane z Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 
13.197,00 zł na remont łazienki w ZSP we Wsoli, żeby przystosować ją  dla osób 
niepełnosprawnych, 
-  wprowadzamy do budżetu środki na remont dachu w ZSP we Wsoli w kwocie 132.000,00 zł, 
-  wprowadzamy do budżetu środki w kwocie 668.543,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc 
społeczną dla mieszkańców Ukrainy w Gminie Jedlińsk (koszt kształcenia dzieci pochodzących 
z Ukrainy i na świadczenia oraz zasiłki rodzinne), 
-  wprowadzamy do budżetu zwiększenie środków na odbiór i na utylizację azbestu w kwocie 
2.000,00 zł, 
- w dochodach przesuwamy pomiędzy paragrafami środki w miarę istniejących potrzeb, 
- wprowadzamy kwotę 8.326,00 zł na dokończenie oświetlenia drogi przy cmentarzu w 
Bierwcach, 
- wprowadzamy środki otrzymane z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych 
(są to środki znaczone, które przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi), 
- wprowadzamy zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej w Jedlińsku w kwocie 50.000 zł, 
- wprowadzamy do budżetu środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Jedlińsku w wysokości 456.348,00 zł (169.848,00 zł przeznaczone na 
utrzymanie sieci kanalizacyjnej i 286.500,00 zł na utrzymanie sieci wodociągowej w Gminie 
Jedlińsk). 
- w ramach uchwał podjętych przez poszczególne sołectwa przesuwamy środki w ramach zadań 
podejmowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. 
 
 Z uwagi na brak inkasenta do pobierania opłaty targowej, która został wznowiona od 
01.01.2022 r., obecnie opłata targowa zostaje zniesiona. 
 
 
 Komisja Budżetu i Finansów w obecności 6 członków – 6 głosami za, jednogłośnie 
przyjęła projekty uchwał nr  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 
Ad. 5.  Sprawy bieżące, różne. 
 
Nie zgłaszano innych zapytań, ani spraw. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

    
Przewodniczący 

 Komisji Budżetu i Finansów 


