
Protokół Nr 3/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 26 kwietnia 2022 roku 

Komisja Budżetu w składzie: 

• Sarzyński Zdzisław 

• Dyduch Patrycja 

• Stobnicka Anna 

• Tutak Maciej 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu  

Ponadto w posiedzeniu bierze udział:  

1. Dorota Kruszec-Nowińska - Sekretarz Gminy 

2. Ewa Gajek                                    - Skarbnik Gminy  

Ad. 1 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Na podstawie listy obecności stwierdzam , że w komisji uczestniczy 4 radnych. Przedstawię teraz państwu 

porządek obrad , który poddam pod głosowanie. 

Przedstawię teraz państwu porządek obrad 

1.Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum. 

2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – projekt nr 33/2022 

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do realizacji zadań związanych z 

pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt nr 

34/2022 

6.Wolne wnioski 

7.Zamknięcie posiedzenia komisji 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Proszę bardzo. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy:  

Ja poproszę , żeby projekt 33 czyli uchwała w sprawie zmian budżetu przyjąć po zmianach. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Dobrze dziękuje czy są jeszcze jakieś uwagi nie widzę. Przedstawię teraz porządek po tej zmianie tego projektu 

uchwały nr 33/2022 i później go przegłosujemy. 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – projekt nr 

33/2022 – po zmianach 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa – projekt nr 34/2022 



6. Wolne wnioski 

7. Zamknięcie posiedzenia komisji 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Porządek poddaje pod głosowanie kto jest ,,za” to może pani Anna Stobnicka ,,za” pani Dyduch ,,za” pan 

Sarzyński ,,za” i Tutak Maciej ,, za” , także stwierdzam , że porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Przejdziemy teraz do przyjęcia protokołu z poprzedniej czy jakieś są uwagi co do projektu z poprzedniej komisji 

nie ma. Protokół z poprzedniej komisji poddaje pod głosowanie kto jest ,,za” czyli pani Stobnicka za” pani 

Dyduch ,,za” pan Sarzyński ,,za” Tutak Maciej ,, za” , został protokół przyjęty jednogłośnie. 

Ad.3 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały bardzo proszę o przedstawienie tego projektu pani Skarbnik. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu to znaczy ja bym jeżeli można takie pytanie czy mam przeczytać 

wszystkie pozycje czy tylko te , które dotyczą zmian pomiędzy tym co państwo mieliście wcześniej przekazane a 

tym projektem na dzisiejszej sesji. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

To znaczy 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Zmiany tak. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Te zmiany niech pani nam może omówi dobrze. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Dobrze to jest tak 720 i 750 to państwo macie dział bez zmian później jest dodany w dzisiejszych zmianach dział 

801 i pierwsza kwota to jest 20 tysięcy w paragrafie 097 jest są to dochody Zespołu Placówek Oświatowych w 

Bogorii są to dochodu z grantu z Banku Pekao jest to taki projekt Pozwólmy Ziemi Oddychać, druga kwota 167 

zł to są tez dochody dla Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii pochodzą one z funduszy na edukację dzieci 

z Ukrainy takie dziecko było w szkole i na to dziecko jest dofinansowanie. Następna kwota , która została 

dodana to jest w dziale 852 85231 paragraf 2700 2585 zł to są również środki z funduszu na pomoc uchodźcą , 

środki , które będą wydatkowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i 85295 kwota 27 tysięcy 184 zł korpus 

wsparcia seniorów taki program do realizacji również przez Ośrodek Pomocy Społecznej są to środki z funduszu 

przeciwdziałania Covid 19 Pozycja 85516 bez zmian dotyczy żłobka w Bogorii , natomiast w wydatkach dodany 

, też dział 801 i to są środki Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii czyli ten grand 20 tysięcy i 167 zł z 

funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy. 85231 czyli 2580 zł z funduszu pomocy dla uchodźców dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów 27 tysięcy 184 zł również dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Żłobek Gminny to są przeniesienia w ramach projektu ,, Aktywność Kobiet i Rozwój Dzieci” to są 

tylko przeniesienia pomiędzy paragrafami ponieważ w pierwszej wersji w poprzedniej uchwale było przyjęte 

wszystko na wydatki majątkowe a okazało się , że trzeba je rozdzielić na wydatki majątkowe i bieżące , ale 

kwota pozostaje bez zmian i tyle zmian jeżeli chodzi o załącznik dochody i wydatki. Natomiast w załączniku 

Wieloletnie Limity na wydatki wieloletnie jest zmiana dotyczy punktu 10 i 17 czyli ten Żłobek w Bogorii ,, 

Aktywność Kobiet i Rozwój dzieci” podzielony na część inwestycyjną 26 tysięcy 530 zł i 56 gr i druga część 

233 tysiące 194 64 gr na wydatki bieżące. W załączniku 4 zadania inwestycyjne roczne w pozycji 26 jest zmiana 

Grand Cyfrowa Gmina było wcześniej 750 23 jest zmiana tylko rozdziału na 72095 kwota i nazwa zadnia ta 

sama. I w pozycji 29 tam była budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbka nie 

było dopisane , że to jest pochodzi z funduszu sołeckiego więc tylko ta zmiana , że to jest fundusz sołecki. 

Natomiast w załączniku numer 5 to jest tylko na poprzedniej sesji był jeszcze załącznik w którym nie było 

rozdysponowane środki na dla Stowarzyszeń w tej sytuacji już po rozdysponowaniu jest na każde 

stowarzyszenie wypisana jaka kwota i na jakie zadanie i to wszystko. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Dziękuje bardzo czy są jakieś pytania co do projektu nie widzę przechodzimy teraz do zaopiniowania projektu nr 

33/2022 pani Anna Stobnicka ,,za” pani Dyduch ,,za” pan Sarzyński ,,za” Maciej Tutak ,,za” opinia tego 

projektu jest pozytywna. 



Ad.4 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Przechodzimy teraz do następnego projektu proszę nam o przedstawienie. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy: 

Następny projekt dotyczy upoważnień dla wójta Gminy do realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wszystkie te upoważnienia , które są 

zawarte w paragrafie pierwszym one są w pierwszej uchwale budżetowej , ale w myśl tych przepisów ustawy o 

pomocy obywatelom Ukrainy tylko do tych środków musi być odrębna uchwała upoważniająca wójta do 

przenoszenia czy do zwiększania tych środków , te środki sukcesywnie napływają to są nie wielkie kwoty no , 

ale co tydzień jakaś tam kwota wpłynie i żeby nie było konieczności zwoływania sesji do każdych tych środków 

a tych środków nie możemy przetrzymywać bo je trzeba wypłacać więc niezbędne jest takie upoważnienie. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Dziękuje bardzo czy są jakieś pytania nie widzę przechodzimy teraz do wydania opinii pani Anna Stobnicka 

,,za” pani Dyduch ,,za” pan Sarzyński ,,za” Maciej Tutak ,,za” opinia tego projektu jest pozytywna. 

 

Ad.5 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji: 

Następny punkt będzie czyli przechodzimy momencik już chyba wolne wnioski. Czy ktoś z państwa chce zabrać 

głos nie widzę zamykam posiedzenie komisji. 

 

 

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

 

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

Członek Komisji: ……………………………………………  

Członek Komisji: ……………………………………………  

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  

 

 


