KOMISJA
B U D Ż E T U i FINANSÓW
R A D Y GMINY
Lasowice Wielkie

Protokół nr 35/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
Tematem posiedzenia komisji było:
1. Rozpatrzenie - analiza pism przekazanych na posiedzenie komisji (materiały
w załączeniu)
•

Urzędu Gminy znak FN.3026.60.2022 z dnia 13.04.2022r. dotyczące zakresu przekazanych
materiałów na posiedzenie komisji,

2. Analiza projektów uchwał:
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2021.
4. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła przedstawiony
porządek obrad (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujących się").
Oprócz członków Komisji, w posiedzeniu wzięli udział:
Daniel Gagat - Wójt Gminy;
Izabela Dokupił - Skarbnik Gminy
Podczas posiedzenia Komisji była nieobecna Radna Wioletta Woźny
Ad. 1 Rozpatrzenie - analiza pism
przekazanych na
posiedzenie komisji
Urzędu Gminy znak FN.3026.48.2022 r. z 16 marca 2022 r.
dotyczące zakresu przekazanych materiałów na posiedzenie komisji.
Pismo nr GK.7021.3.8.2022 z 13 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 dot. zadań
zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego
Trzebiszyna - pismo stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez
Skarbnik Gminy Izabelę Dokupił. Komisja akceptuje przedłożone pismo.
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Ad. 2 Analiza projektów uchwał
• w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej - projekt uchwały stanowi załącznik do
niniejszego protokołu;
Komisja wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Panią
Izabelę Dokupił - Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie. Szczegółowe
omówienie zmian znajdują się w uzasadnieniu do projektu wymienionej
uchwały, które zostało przekazane w materiałach na sesję Rady Gminy.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej (5 głosów „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymujący się").
Ad.3 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i wysłuchaniu
dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Daniela Gagat i
Skarbnik Gminy - Komisja akceptuje przedmiotowe sprawozdanie.
Ad. 4 Sprawy bieżące .
Przewodnicząca Komisji Brygida Kasprzyk zapytała o remont
byłego domu wczasowego w Szumiradzie - Wójt wyjaśnił że trwają
intensywne prace.
W sprawach bieżących radni zapytali również Wójta o sytuację
uchodźców z Ukrainy - Wójt szczegółowo poinformował radnych o
sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy.
Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad
posiedzenia Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zamknęła
posiedzenie. Obrady Komisji odbyły się w godzinach od 8.00 do 8.35.
Protokolant: Piotr Lizoń

Podpisy członków komisji:
1. Brygida Kasprzyk - przewodnicząca
2. Klaudia S c h u d y - z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Lipiński - członek
4. Gabriela Prochota - członek
5. Dariusz Pikor - członek
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