
Protokół 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, 

z dnia 24.11.2022 r. o godz. 8.00. 
 
 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. 
 
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 27.10.2022r. 
 
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027 – projekt 
uchwały nr 2, 
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt uchwały nr 3. 
 
          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. 
  
 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: 
 
- dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe w kwocie 905,00 zł, 
- dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki rodzinne w kwocie 51.476,00zł, 
- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na kształcenie dzieci pochodzących z Ukrainy 



w kwocie 46.619,00 zł. 
  Te dochody znajdują również odzwierciedlenie po stronie wydatków. 
 
2. Zmniejszamy dotacje na: 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7400,00 zł, 
- zmniejszamy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze w kwocie 5,92 
zł. 
 
3. Zwiększamy wydatki: 
- na OSP w Jankowicach o kwotę 16.740,00 zł, celem uzupełnienia dotacji pozyskanej w kwocie 
30.000,00 zł na wymianę bramy i drzwi w strażnicy, 
- wprowadzamy do budżetu zwiększenie środków o kwotę 12.460,00 zł na zadaniu ,,Projekt 
i przebudowa skrzyżowania w Wierzchowinach" celem zapłacenia faktury w kwocie 62.460,00 
zł na którą pierwotnie było przeznaczone 50.000,00 zł, 
- zwiększamy środki na remonty dróg w kwocie 150.000,00 zł na remont ul. Słonecznej 
w Wielogórze, bo w części końcowej ulica się zapadła, 
- wprowadzamy dotację w kwocie 655,00 zł dla Urzędu Wojewódzkiego na projekt 
,,Elektroniczny Zarząd Dokumentacją" , 
- wprowadzamy do WPF nowe przedsięwzięcie na rok 2023 pod nazwą ,,Budowa mostu w 
Lisowie". 
 
Są to wszystkie wszystkie zmiany w WPF jak i w budżecie na 2022 rok. 
 
 
 Komisja Budżetu i Finansów w obecności  6 członków – 6 głosami za, jednogłośnie 
pozytwnie zaopiniowała projekty uchwał nr 2, 3. 
 
Ad. 5.  Sprawy bieżące, różne. 
 
Radna Magdalena Trzmiel -Wieteska zgłosiła zapytanie w sprawie wyjaśnienia przesunięć 
w Administracji Publicznej. Pani Skarbnik udzielił stosownych wyjaśnień. 
Nie zgłaszano innych zapytań, ani spraw. 
 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
          
       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
        Wojciech Kowalczyk 


