
P r o t o k ó ł  N r 1 /2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 22 lutego 2022 roku 

Komisja Budżetu w składzie: 

• Snopek Grzegorz 

• Dyduch Patrycja 

• Stobnicka Anna 

• Sarzyński Zdzisław 

• Tutak Maciej 

 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu  

Ponadto w posiedzeniu bierze udział:  

1. Dorota Kruszec-Nowińska - Sekretarz Gminy 

2. Monika Pyza                                                      -Zastępca Skarbnik Gminy  

3. Edyta Utnik                                                        - Radna Gminy 
 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo serdecznie witam Panią sekretarz, Panią Monikę Pyzę, obsługę Rady, Państwa radnych otwieram 

posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa Inwestycji, przejdziemy do porządku posiedzenia, Czy Radni mają jakieś 

uwagi do porządku posiedzenia? Proszę bardzo. 

 

Głos zabrała zastępca Skarbnika Monika Pyza: 

Prosiłabym o wprowadzenie zmiany w porządku posiedzenia w punkcie  jedenastym i dwunastym projekt nr 

10/2022 po zmianach i projekt nr 11/2022 po zmianach. 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

 Bardzo dziękuję, czy ktoś jeszcze? Nie widzę, odczytam porządek posiedzenia. 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Gminy Bogoria na 2022 rok Projekt 

nr 1/2021  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 

2022 rok, Projekt nr 2/2022 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasad i wypłacania diety dla radnych gminy 

Bogoria Projekt nr 3/2021 

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr/ 40/360/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 

grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria- projekt nr 

6/2021 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia V zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria Etap I- Projekt nr 7/2022 

9 Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria Etap II Projekt Nr 8/2022 

10 Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Projekt nr 9/2022 

11. Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034- 

Projekt nr 10/2022 po zmianach   

12 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022- projekt nr 11/2022 po 

zmianach  



13 Wolne wnioski  

14 Zamknięcie posiedzenia komisji 

 

 

 
 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Przechodzimy do przegłosowania porządku posiedzenia komisji 

pan Sarzyński Zdzisław: ,,za”, pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za: 

pan Tutak Maciej: ,,za”  

Stwierdzam że porządek obrad został przegłosowany  

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji, czy radni mają jakieś pytania do protokołu z poprzedniej Komisji ? 

Nie? nie widzę, a więc przechodzimy do zaopiniowania protokołu z poprzedniej Komisji  

pan Sarzyński Zdzisław: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” pan Snopek Grzegorz: ,,za” 

Pan Tutak Maciej: ,,za”  

Stwierdzam że protokół z poprzedniej komisji został przyjęty    

 

Ad. 3 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Gminy Bogoria na 2022 rok Projekt 

nr 1/2021  

Czy Radni mają jakieś? przepraszam 2022, Czy radni mają jakieś pytania do projektu uchwały? 

 

Głos zabrał pan Zdzisław Sarzyński: 

Ja mam, takie jedno, już to poruszałem wcześniej, w tamtej kadencji do przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Rolnictwa odnośnie zrobienia wyjazdu po zwiedzenie wiatraków i do tej pory to upłynęło  rok czasu, prawie 

półtora roku, nie było takiego wyjazdu teraz proponuje, żeby do porządku wpisać taki... porządek żeby komisja 

budżetowa czy cała Rada zrobi wyjazdową Komisję po terenie gminy Bogoria na przykład po wiatrakach. 

Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuję, czy tu mają Państwo jakieś uwagi ? Zapytam się czy pań z obsługi rady czy jest formalnie 

jeszcze możliwe do wpisania takiej rzeczy przed sesją? 

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

Jeżeli członkowie Komisji przegłosują tą zmianę to możemy wprowadzić, ale jeżeli dobrze pamiętam to jest tam 

taki punkt " Przegląd prac inwestycyjnych w planie. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

To musimy to podjąć chyba tak? 

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

Więc jeżeli jest taki punkt odnośnie przeglądu prac inwestycyjnych to w tym punkcie mógłby być taki wyjazd 

zorganizowany. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dobrze czyli ja zadeklaruje z tego miejsca do pana radnego że przy tym punkcie wybierzemy się na przegląd prac 

inwestycyjnych. 

Głos zabrał radny Zdzisław Sarzyński:  

Dziękuję bardzo. 

 Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dobrze, przechodzimy do zaopiniowania projektu tej uchwały  

Pan Maciej Tutak opiniujemy projekt tej uchwały Maciej Tutak: jestem ,,za” pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani 

Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” pan Grzegorz Snopek : ,,za’’  

Stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

Ad 4 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy 

Bogoria na 2022 rok, Projekt nr 2/2022 

Czy tu radni mają jakieś pytania? sugestie? Nie widzę, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały 



Pan Tutak Maciej: ,,za”  pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pan Grzegorz Snopek : ,,za”  

Stwierdzam że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

                                                                               Ad 5  

Punk 6. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasad i wypłacania diety dla radnych gminy 

Bogoria Projekt nr 3/2022 

Proszę bardzo czy tutaj radni mają jakieś pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do 

zaopiniowania projektu uchwały.  

Pan Tutak Maciej: ,,za”  pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,przeciw” pani Patrycja Dyduch: 

,,przeciw” pan Snopek Grzegorz,, przeciw” 

Stwierdzam że Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                              Ad.6 

Punkt 7. 

Zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr/ 40/360/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 

grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria- projekt nr 

6/2022 

Bardzo proszę o pytania do projektu tej uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do 

zaopiniowania projektu uchwały. 

Pan Tutak Maciej: ,,za” pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pan Grzegorz Snopek : ,,za” 

Stwierdzam że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

                                                                              Ad 7 

Punkt 8. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia V zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria Etap I- Projekt nr 7/2021, 2022 przepraszam i czy proszę o pytania do pana 

urbanisty. Czy są jakieś pytania do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? Nie widzę, więc 

przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały  

Pan Tutak Maciej: ,,za”  pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” Pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pan Grzegorz Snopek : ,,za”  

stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                              Ad 8  

Punt dziewiąty  

Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie uchwalenia V zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bogoria Etap II Projekt Nr 8/2022 i poproszę pytania do Pana urbanisty, Nie widze żadnych 

pytań,, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. 

  

Pan Tutak Maciej: za  pan Zdzisław Sarzyński: za, Pani Anna Stobnicka: za Pani Patrycja Dyduch: za Pan 

Grzegorz Snopek : za  

stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                             Ad 9 

Punk dziesiąty  

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Projekt nr 9/2022 i przedstawi nam  

Pani Monika Pyza. 

Projekt nr 9/2020 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Na podstawie ustawy o 

finansach publicznych i o samorządzie gminnym Rada Gminy Bogoria uchwala co następuje:  

Pomoc finansowa zostaje udzielona dla powiatu staszowskiego w kwocie 25.000 tysięcy na budowę chodnika w 

miejscowości Grzybów. Dziękuję. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu tej uchwały? Nie widzę więc proszę bardzo 

proszę 

Głos zabrał radny Maciej Tutak: 

Czy te pieniądze dodatkowo są jeszcze do funduszu sołeckiego czy to są środki z funduszu sołeckiego  

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

To są środki z funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 



Czy ktoś z radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę więc przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały  

Pan Tutak Maciej: ,,za” pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” Pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pan Grzegorz Snopek : ,,za”  

Stwierdzam że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.  

                                                                                 Ad 10 

Punt 11 

Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034- 

Projekt nr 10/2022 po zmianach  i przedstawi nam Pani Monika 

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

Projekt uchwały nr 10 /2022 po zmianach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-

2034 na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym rada Gminy Bogoria 

uchwala co następuje: 

Paragraf 1 ustęp 1 załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2022-2034 do 

uchwały nr 40/ 349/ 2021 rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały  

ust 2  

 Załącznik nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały ust 3 załącznik nr 3 do WPF objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2022-

2034 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały paragraf 2 wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Paragraf 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  Objaśnienia do wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2022-2034 

Państwo otrzymali radni tą uchwałę czy przeczytać objaśnienia ? wszyscy otrzymali.  

Głos zabrał radny Grzegorz Snopek: 

bardzo dziękuję, czy zapytam Państwa radnych, czy Państwo chcą żeby te objaśnienia zostały przeczytane? Czy 

są jakieś pytania odnośnie tych objaśnień? Nie widzę więc stwierdzam że przejdziemy do zaopiniowania 

projektu tej uchwały  

Pan Tutak Maciej: za  Pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” pan 

Grzegorz Snopek : ,,za”  

stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                               Ad 11 

Punkt 12. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022- projekt nr 11/2022 po 

zmianach i przedstawi nam Pani Monika. 

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok, również uchwała została Państwu 

radnym przesłana, może ja nie będę czytała treści uchwały przejdę do wyjaśnienia załączników, chyba że 

państwo radni sobie życzą żebym odczytała projekt uchwały  

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Spytam Państwa radnych. Czy Państwo sobie życzą żeby został odczytany projekt uchwały czy przechodzimy do 

wyjaśnienia załączników? tak więc przejdźmy do wyjaśnienia załączników. 

Głos zabrała zastępca skarbnika Monika Pyza: 

Załącznik nr 1 plan dochodów na 2020 rok mamy pierwszą pozycję, 2022 rok, mamy pierwszą pozycję i jest to 

kwota 56 tysięcy 107 złoty i to jest przeniesienie między rozdziałami, mamy na plus w jednym rozdziale i na 

minus w drugim także nie powoduje ta kwota zwiększenia dochodów dotyczy ona czynszu mieszkaniowego, 

następnie kwota 110 tysięcy są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększenia, Zwiększenie o kwotę 64 tysiące 

wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego od Farmy Wiatrowej, zwiększenie o kwotę 163 tysiące to są 

wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych, następnie zwiększenie o kwotę 729 tysięcy 810 złoty jest to refundacja 

środków własnych w ramach zadania "zwiększenie dostępności jakości e-usług publicznych na terenie gminy 

Iwaniska i Bogoria, zwiększenie o kwotę 350 tysięcy- dotacja celowa na zadanie "Rozbudowa i przebudowa 

budynku DPS poprzez wykonanie szybu windowego oraz wymiany zespołu prądotwórczego, następnie mamy 

dwie kwoty jest to zmniejszenie po prosty zwrot dotacji na zadanie "Świetlica Arka" i to jest kwota 143 tysiące 

643 złote i 9 tysięcy 489 złoty, mamy zwiększenie o kwotę 160 tysięcy dotacja na zadanie "Utworzenie i 

wyposażenie ośrodka wsparcia Klub Senior Plus, mamy zwiększenie o kwotę 126 tysięcy  152 złote i 24 grosze 

dotacja na nowe zadanie żłobek w Bogorii, aktywność kobiet i rozwój dzieci, zwiększenie o kwotę 45 tysięcy 

środki otrzymane na usuwanie odpadów z  folii rolniczych siatki i sznurka i mamy jeszcze ostatnią kwotę, 



zwiększenie o kwotę 327 tysięcy 630 złoty dotacja celowa na zadanie " Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Wola Malkowska. Załącznik numer 2 plan wydatków na 2022 rok, może tutaj przedstawię te 

największe kwoty których dotyczy ten załącznik i mamy tutaj kwotę 88 tysięcy 560 złoty zwiększenie dotyczy to 

zakupu usługi wymiany złoża na stacji uzdatniania wody w Zimnowodzie, tak jak wcześniej wspominałam przy 

uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej mamy tutaj kwotę 25 tysięcy jest to kwota dla starostwa 

powiatowego na budowę chodnika w miejscowości Grzybów, zwiększenie o kwotę 30 tysięcy na zakup paliwa, 

zwiększenie o kwotę 20 tysięcy dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dróg  i mamy tutaj taką kwotę 

zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 124 tysiące 839, 55 w tej kwocie mieści się kwota 199 

tysięcy 839 55 groszy. Po wyjaśnianiach z Ministerstwa Finansów uległą zmianie klasyfikacja pierwotnie ta 

kwota była tutaj umieszczona jako zadania inwestycyjne, wydatek inwestycyjny a po wyjaśnieniach   została ona 

przemieniona do innej klasyfikacji, tutaj mają Państwo następną taką pozycję, na plus tą kwotę w dziale 

gospodarka mieszkaniowa i dotyczy to wypłaty odszkodowań za zajecie nieruchomości pod drogi publiczne 

droga w miejscowości Wysoki Małe i tam będą wypłacane odszkodowania pod zajęcie tego gruntu, a 25 tysięcy 

to jak wcześniej wspomniałam to jest dotacja dla Starostwa powiatowego w tej kwocie się mieści, później mamy 

zmniejszenie o 20 tysięcy na zakup energii, następna taka kwota to jest 18 tysięcy 450 to jest opracowanie 

aktualizacji audytu energetycznego na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy", 

zwiększenie na zakup energii o 20 tysięcy , zwiększenie o kwotę 1634 dotyczy przeprowadzenia postępowania 

rozgraniczającego w obrębie Pełczyce, później mamy kwotę 7 tysięcy 36 złoty 73 grosze i tutaj jest zwiększenie 

na usługę związaną z transkrypcją nagrań sesji, chodzi o napisy które są później umieszczane pod transmisją 

sesji, zwiększenie na administrację i to jest w tej kwocie po zmianach przepisów, nie możemy już wynagrodzeń i 

pochodnych ujmować w innej klasyfikacji niż administracja 750 23 i wszystkie dotychczasowe klasyfikacje 

zostały tutaj przeniesione do administracji to jest jeden powód że to jest taka duża kwota, drugi powód to jeszcze  

po nowemu zostały przeliczone wszystkie odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, tutaj jeszcze jedna 

umowa pracownika gospodarczego w tej kwocie się mieści. 51 tysięcy zwiększenia w pozostałej działalności na 

administracji dotyczy umowy na przesyłki listowe, zwiększenie o kwotę 10 tysięcy przeznaczona jest będzie ta 

kwota dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie to będzie współfinansowanie zakupu samochodu 

służbowego, zwiększenie o kwotę 100 tysięcy na zakup samochodu dla OSP w Pełczycach, później mamy 

zwiększenie o kwotę 39 tysięcy w dowożenie uczniów do szkół to jest zwiększenie do umowy która już mamy 

podpisaną, zmniejszenie o kwotę 43 tysięcy 100 złoty 60 groszy na podstawie decyzji Dyrektorów szkół to jest 

taki projekt Laboratoria Przyszłości, następnie mamy zwiększenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi na taką 

ogólną kwotę 85 tysięcy 673 złote 68 groszy i dotyczy to zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług 

pozostałych, są to te wnioski które są składane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zwiększenie o kwotę 650 tysięcy na wydatek inwestycyjny ta kwota pochodzi z rozdysponowania jednego 

miliona złotych który otrzymaliśmy w ramach promocji szczepień natomiast pozostała kwota 350 tysięcy to jest 

przeznaczona na zadanie realizowane w DPS-ie- wybudowanie szybu windowego i aparatu prądotwórczego 

zakup. Kwota 708 tysięcy 636 złoty 59 groszy zwiększenie wydatek inwestycyjny przeznaczona na rozbudowę 

budynku DPS-u w Pęcławicach Górnych o tym przed chwilą wspomniałam. Następnie mamy rozdział 852 95 

pozostała działalność i to jest ogólna kwota zwiększeń 47 tysięcy 609 złotych 92 grosze to jest na trwałość 

projekty "Swietlica Arka ". kwota 200 tysięcy zwiększenie zadanie " Utworzenie i wyposażenie ośrodka 

wsparcia Klub Senior Plus. Zwiększenie o kwotę 148 tysięcy 414 złoty i 40 groszy na nowe zadanie" Żłobek w 

Bogorii, aktywność kobiet i rozwój dzieci". O tym wcześniej wspomniałam Państwu odnośnie wynagrodzeń w 

administracji to tutaj mamy kwotę zmniejszającą na oczyszczaniu miast i wsi została ta kwota przeniesiona do 

administracji. zwiększenie o kwotę 12 tysięcy dotyczy tutaj umowy którą mamy podpisaną ze schroniskiem na 

odbiór bezdomnych zwierząt. Zwiększenie o kwotę 175 tysiecy złotych i tutaj są dwa programy "Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest" 80 tysięcy na to zadanie i 95 tysięcy "Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych" i później mamy wydatki inwestycyjne w dziale Kultura i ochrowa dziedzictwa narodowego i jest to 

przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Woli Malkowskiej to jest kwota pochodząca z dotacji i jednocześnie jeszcze 

zwiększenie wydatków tutaj własnych też na świetlicę wiejską w Woli Malkowskiej i jeszcze świetlicę wiejską 

w Szczeglicach i 15 tysięcy zwiększenia to jest na wniosek proboszcza Parafii w Bogorii- remont zakrystii  

Załącznik numer 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, 

mamy zwiększenie nakładów na "Kompleksową termomodernizację budynków gminnych na terenie Gminy 

Bogoria" tak jak wcześniej wspominałam jest to kwota 18 tysięcy 450 na ten audyt energetyczny. W pozycji 

numer 8 jest zwiększenie o kwotę 45 tysięcy 109, 30 groszy na świetlicę w Szczeglicach, wprowadzono nowe 

zadanie w pozycji numer 9 "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Malkowska. W 

pozycji numer 10 nowe zadanie "Żłobek w Bogorii, aktywność kobiet i rozwój dzieci". W pozycji numer 11 



zmniejszenie nakładów na kwotę 129 tysięcy 91 złotych 66 groszy dotyczy to zwrotu dotacji niewykorzystanych 

środków na Świetlicę Arka i jeszcze mamy zmniejszenie nakładów w pozycji 16 Laboratoria Przyszłości. 

zadania inwestycyjne roczne w tym załączniku zostały wprowadzone nowe zadania miedzy innymi jest to 

budowa chodnika przy drodze w sołectwie grzybów, to takie zadanie inwestycyjne w kwocie 650 tysięcy 

pozycja numer 23 i pozycja numer 24 i 25 to też są nowe zadania o których już wspominałam omawiając 

załącznik o wydatkach. Załącznik numer 5 Dochody i rozchody budżetu w 2022 roku ogółem przychody 

wynoszą 9 milionów 198 tysięcy 183 złote 48 groszy rozchody: milion 204 złote. Załącznik numer 6 dotacje 

celowe: wprowadzona dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 25 tysięcy  i zwiększenie dofinansowania 

zakupu lekkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego o 100 tysięcy złotych . Załącznik numer 7- wprowadzone 

nowe zadanie budowa chodnika w miejscowości Grzybów- kwota 25 tysięcy. Dziękuję, 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuję, czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu budżetu? czy wszystko jest dla Państwa 

zrozumiałe, bo wiem że tu kiedyś Pan radny prosił o szczegółowe wyjaśnienia, czy to jest zrozumiałe to 

wyjaśnienie co Pani... 

Głos zabrał radny Zdzisław Sarzyński:  

Tak 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dobrze, bardzo dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały  

Pan Maciej Tutak: ,,za” pan Zdzisław Sarzyński: ,,za” pani Anna Stobnicka: ,,za” pani Patrycja Dyduch: ,,za” 

pan Grzegorz Snopek : ,,za”  

stwierdzam że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

                                                                                    Ad 12  

Punk13. 

 Wolne wnioski  

Bardzo proszę czy jakieś pytania są? Nie ma, więc zamykam posiedzenie Komisji Budżetu. Dziękuję. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji: ……………………………………  

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: ……………………….. 

 

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  
 

 


