
P r o t o k ó ł  N r  6 /2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Inwestycji Rady Gminy Bogoria 

spisany w dniu 30 czerwca 2022 roku 

Komisja Budżetu w składzie: 

• Snopek Grzegorz 

• Dyduch Patrycja 

• Stobnicka Anna 

• Tutak Maciej 

• Sarzyński Zdzisław 

 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu  

Ponadto w posiedzeniu bierze udział:  

1. Dorota Kruszec-Nowińska - Sekretarz Gminy 

2. Monika Pyza                                               - Zastępca Skarbnika Gminy  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dzień dobry państwu bardzo serdecznie witam Panią sekretarz, Panią Monikę, obsługę Rady, Państwa 

radnych. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu Rolnictwa Inwestycji, na podstawie listy obecności 

stwierdzam quorum. Przychodzimy do porządku posiedzenia ,porządek posiedzenia jest państwu znany 

, proszę bardzo. 

Głos zabrała Zastępca Skarbnika Gminy: 

Prosiła bym państwa radnych o wprowadzenie do porządku obrad Komisji w punkcie 7  projekt nr 

49/2022 po zmianach dotyczy on wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033. I punkcie 8 

projekt nr 50/2022 po zmianach dotyczy on zmian budżetu gminy Bogoria na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy radni maja jakieś pytania? Nie ma więc przechodzimy do zaopiniowania 

porządku posiedzenia pani Patrycja Dyduch ,,za”, pani Stobnicka Anna ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław 

,,za”, pan Maciej Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że porządek posiedzenia został 

przyjęty po zmianach. Odczytam teraz porządek posiedzenia po zmianach. 

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bogoria 

za 2021 rok. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Bogoria za 2021 rok. 

6. Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Bogoria o stanie mienia komunalnego Gminy 

Bogoria za 2021 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2033 -projekt nr 49/2022 – po zmianach 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – 

projekt nr 50/2022- po zmianach 



9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Ad.2 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 2 przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, czy są jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej 

komisji? nie widzę żadnych uwag więc przechodzimy do zprzyjęcia protokołu z poprzedniej komisji 

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

Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że protokół z poprzedniej komisji. został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 4 Rozpatrzenie i zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 

2021 rok. Projekt został państwu przedstawiony czy radni mają jakieś pytania? Odnośnie sprawozdania 

rocznego , bardzo proszę o pytania nie ma pytań dziękuje więc przechodzimy do zaopiniowania ani 

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

pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 5 Rozpatrzenie i zaopiniowania sprawozdania finansowego Gminy Bogoria za 2021 rok. Również 

zostało to państwu przedstawione czy są jakieś pytania? Nie ma więc przechodzimy do zaopiniowania 

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

,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że komisja pozytywnie zaopiniowała.  

Ad.5 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 6 Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy Bogoria o stanie mienia komunalnego Gminy Bogoria 

za 2021 rok. Również to zostało państwu przedstawione czy są jakieś pytania? Nie ma przechodzimy 

do punktu 7 

Ad.6 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 -

projekt nr 49/2022 – po zmianach przedstawi nam pani Monika bardzo proszę 

Głos zabrała Zastępca Skarbnika: 

Projekt uchwały nr 49/2022 po zmianach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2022 -2034. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych Rada gminy 

Bogoria uchwala co następuje  

 §1. 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2022-2034” do 

uchwały Nr XL/349/2021 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. . Załącznik Nr 2 „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Załącznik Nr 3 do WPF „ Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034” 

otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Projekt uchwały nr 49/2022 państwo otrzymali omówię tylko jakie zmiany zostały wprowadzone. W 

załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF pozycja 1128 ogólne nakłady na rozbudowę świetlicy 

Wiejskiej w woli Malkowskiej zostały zwiększone o kwotę 179 tys 101 20 gr. Załącznik nr 3 pozostaje 

bez zmian gdyby były jakieś pytania do pierwotnego projektu uchwały to bardzo proszę. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Dziękuje czy państwo radni mają jakieś pytania? Nie ma więc przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały pani Patrycja Dyduch ,,za”, pani Stobnicka Anna ,,za”, pan Sarzyński Zdzisław ,,za”, pan 

Maciej Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały 

Ad.7 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 8 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok – 

projekt nr 50/2022- po zmianach przedstawi nam pani Monika. 

Głos zabrała Zastępca Skarbnika: 

Projekt uchwały nr 50/2022 po zmianach w sprawie zmiany budżetu gminy Bogoria na 2022 rok. 

Pierwotny projekt otrzymali państwo radni treść samego projektu nie uległa zmianie. Natomiast w 

załączniku nr 1 , który dotyczy dochodów została wprowadzona kwota zwiększająca o 5 tys. 962. 

Subwencja ogólna oświatowa na podstawie pisma  ministra finansów w związku ze zmianą ustawy 

karta nauczyciela. W załączniku nr 2 plan dochodów na 2022 rok mamy taką kwotę 532 zł 

zwiększającą i zmniejszającą dotyczy to wniosku sołectwa Domaradzice zmiana dotyczy funduszu 

sołeckiego. Zwiększenie o kwotę 5 tys.962 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku ze 

zwiększeniem subwencji oświatowej. Minus 256 tys. 101 20 gr. Początkowo państwo otrzymali kwotę 

85 tys. Natomiast zostało zmniejszone tutaj o kwotę 171 tys. 101 20 gr. I zostało zwiększone zadanie 

inwestycyjne świetlica w Woli Malkowskiej to tylko te dwie zmiany. W załączniku nr 3 Limity 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku. Pozycja 10 

rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Woli Malkowskiej zwiększenie o kwotę 171 tys.101 20 gr. 

Konsekwencją tego jest załącznik nr 4zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku w pozycji 23 o tą 

samą kwotę jest zmniejszenie 171 tys. 101 20 gr. W pozostałych załącznikach jest bez zmian. Jeżeli są 

jakieś pytania odnośnie pierwotnego projektu uchwały to bardzo proszę. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Bardzo dziękuje czy radni mają jakieś pytania odnośnie projektu w sprawie zmiany budżetu? nie widzę 

więc przechodzimy do opinii pani Patrycja Dyduch ,,za”, pani Stobnicka Anna ,,za”, pan Sarzyński 

Zdzisław ,,za”, pan Maciej Tutak ,,za”, pan Snopek Grzegorz ,,za” stwierdzam ,że komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.8 

 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Punkt 9 wolne wnioski bardzo proszę czy radni mają jakieś wolne wnioski? Nie widzę.  

Ad.9  

Przewodniczący Komisji Grzegorz Snopek: 

Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu , Rolnictwa i Inwestycji  
 

 

 

 

 

 

 



Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

Członek Komisji: ……………………………………………  

 

 

 

Sporządziła: …………………………………………….  


