Protokół
wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Społecznej
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych dokonał Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady
Gminy.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o wskazanie i wybór
prowadzącego posiedzenie:
Pan Andrzej Bilman – zgłosił kandydaturę prowadzącego w osobie Pan Piotra Pawlika Przewodniczącego Rady Gminy.
Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy – wyraził zgodę na prowadzenie dzisiejszego
posiedzenia.
Dalsze zgłoszenia nie wystąpiły.
W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła, aby wspólne posiedzenie Komisji Rady
Gminy poprowadził Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy - „za” kandydaturą
zagłosowano 14 radnych.
Przewodniczący o godzinie 14:30 otworzył wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady
Gminy. Po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności bierze w nim
udział 14 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji (lista obecności załącznikiem do protokołu).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
• Pan Patryk Straus - Wójt Gminy,
• Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
• Pan Rafał Bręśkiewicz – Sekretarz Gminy,
• Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury.
Proponowany porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pan Piotr Pawlik – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy ktoś z radnych chce wnieść
poprawki bądź wnioski do protokołów z poprzednich posiedzeń komisji?
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Pani Joanna Cebula – Przewodnicząca Komisji Społecznej – złożyła wniosek, aby protokoły z
posiedzeń komisji przyjmowane były na posiedzeniach odrębnych tychże komisji.
Wniosek Radnej Pani Joanny Cebuli – Przewodniczącej Komisji Społecznej – został przez Radę
Gminy przyjęty jednogłośnie - „za” oddano 14 głosów.
Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie wraz z załącznikami i uzasadnieniem:
1. Zwiększenie wydatków na remont związany z gruntowną konserwacją rowu melioracyjnego
wraz z odkszaczeniem i odmuleniem przepustów we wsi Czadrów o kwotę 18.000,00 zł nastąpiło
na podstawie umowy nr DOW-W/27/2016 zawartej w dniu 30.05.2016 r. z Województwem
Dolnośląskim w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń
melioracji wodnych będących własnością gminy - 12.000,00 zł oraz otrzymaniem opłat
środowiskowych w kwocie 6.000,00 zł.
2. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na
potrzeby OSP w Ogorzelcu" o kwotę 250.305,00 zł nastąpiło na podstawie:
•

promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
30.000,00zł,

•

porozumienia z OSP w Ogorzelcu – 64.000,00zł,

•

promesy z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000,00zł,

•

podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2015 – 106.305,00zł.

-

3. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Zakup motopompy pływającej dla OSP w Leszczyńcu"
o kwotę 5.416,99 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących.
4. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Remont drogi wewnętrznej w Przedwojowie dz. nr
576" o kwotę 1.016.000,00 zł nastąpiło na podstawie:
•

wpływu dochodów z opłaty eksploatacyjnej – 90.000,00 zł,

•

promesy z Urzędu Wojewódzkiego – 816.000,00 zł,

•

oraz zmniejszenia zadań inwestycyjnych:

•

"Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Krzeszowie" – 20.000,00zł,

•

"Rozbudowa oświetlenia drogowego w Leszczyńcu" – 3.000,00zł,

•

"Modernizacja systemów grzewczych wraz z termomodernizacją
wielorodzinnych w Czadrowie (105-112)" – 50.000,00zł,

•

"Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne w gminie Kamienna Góra" – 37.000,00zł.
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5. Zmniejszenie wydatków zaplanowanych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o
kwotę 400.000,00 zł przeznacza się na:
•

dotację dla Powiatu Kamiennogórskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn."Remont
drogi powiatowej nr 3476D w miejscowości Przedwojów" – 140.000,00 zł,

•

zadanie inwestycyjne pn."Remont mostu w miejscowości Leszczyniec" – 150.000,00zł,
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•

zadanie inwestycyjne pn."Remont mostu w miejscowości Janiszów" – 110.000,00 zł.

6. Zwiększenie wydatków w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku
2015 w kwocie 197.799,12 zł przeznacza się na:
•

zwiększenie zadania inwestycyjnego pn."Remont mostu w miejscowości Janiszów" –
190.000,00 zł,

•

wydatki związane z funduszem alkoholowym – 7.799,12 zł.

7. Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Zakup zespołu prądotwórczego dla SUW w
Rędzinach" na "Budowa wolno stojącego parterowego budynku technologicznego oraz zakup
zespołu prądotwórczego dla SUW w Rędzinach".
Niewykorzystane środki niewygasające z rokiem 2015 w kwocie 78.822,91 zł przeznacza się na
zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa sieci wodociągowej w Przedwojowie".
Zmiany dotyczące funduszu sołeckiego:
Na wniosek sołectwa Jawiszów dokonano przeniesienia kwoty 347,97 zł przeznaczonej na zakup
zestawu nagłaśniającego do świetlicy (147,97 zł) oraz wykonanie ławki przy byłej remizie (200,00
zł) z przeznaczeniem na kontynuację zadania dotyczącego posadowienia wiaty przystankowej
(347,97 zł).
Na wniosek sołectwa Olszyny dokonano przeniesienia kwoty 9.950,00 zł przeznaczonej na zakup
urządzeń na plac zabaw (4.000,00 zł) oraz "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszynach"
(5.950,00 zł) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn."Wspólna Przestrzeń - Wspólna
Wartość" - "Realizacja projektu siłowni zewnętrznej" (9.000,00 zł) oraz zadanie pn."Oświetlenie
drogowe w Olszynach" (950,00 zł).
Na wniosek sołectwa Ptaszków dokonano przeniesienia kwoty 1.611,44 zł przeznaczonej na
zadanie pn."Oświetlenie drogowe we wsi Ptaszków" (1.324,15 zł) oraz montaż progów
zwalniających (287,29 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy.
Budżet po zmianach wynosi:
•
•

po stronie dochodów – 35.720.098,86 zł,
po stronie wydatków – 36.748.102,80 zł.

Pytania:
Pani Józefa Rekieć – w związku z propozycją przeniesienia środków przeznaczonych na budowę
chodnika w Szarocinie zapytała, co dalej z w/w zadaniem?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – omówiła treść podpisanego Porozumienia Gminy
Kamienna Góra z DSDiK w zakresie wywołanej inwestycji.
Pan Patryk Straus - Wójt Gminy – dopowiedział, iż DSDiK poinformowało gminę o zleceniu
opracowania dokumentacji niniejszego zadania w terminie do listopada b.r. Dokumentacja
opracowana zostanie za kwotę 50 tys zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok
2017. Gmina na mocy zawartego porozumienia zobligowana jest do zabezpieczenia w
przyszłorocznym budżecie gminy kwoty 260 tys zł, celem partycypacji w kosztach jego realizacji.
Pani Ewa Kwiecińska – wskazała, iż planuje się przeznaczyć 50 tys zł ze środków pozostałych z
zadania modernizacji budynków w Czadrowie na zadanie w Przedwojowie, gdzie środki te winny
zostać wydatkowane w miejscowości Czadrów. Po zakończeniu zadania rozbudowy oświetlenia w
Leszczyńcu pozostało do dyspozycji 75 670,00 zł, z czego niniejszym projektem rozdysponuje się
jedynie 3 000,00 zł. Rozwiązaniem jest przekazanie tychże oszczędności na remont mostów. Środki
3

pozostałe z zadania w Czadrowie zasadne jest przeznaczyć na remont drogi wpisanej do realizacji w
WPI np. drogi „bloki łącznik” bądź koło Pana Kondoła.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wskazała, iż błędem byłoby przyjęcie zasady, iż
pozostałe środki z zakończonych inwestycji w danym sołectwie przeznaczać dla tegoż sołectwa, a
nie dysponować zgodnie z potrzebami wynikłymi w trakcie danego roku. Zadanie w Leszczyńcu
nie zostało w pełni rozliczone stąd, na chwilę obecną nie ma możliwości podania kwoty
oszczędności z tego tytułu (koszty nadzoru, kierownika budowy itp.).
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – dopowiedział, iż w
roku bieżącym biorąc pod uwagę obciążenie wykonawców oraz zbliżający się koniec roku
rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania do realizacji jak i rozpoczęcia remontu czy
przebudowy jakiejkolwiek drogi będzie niemożliwe.
Po wstępie Skarbnika Gminy, co do wprowadzonych w projekt budżetu gminy zadań remontów
mostów gminnych w Leszczyńcu i Janiszowie, Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref.
Rozwoju i Infrastruktury – wyjaśnił, iż problem związany ze złym stanem technicznym mostów
gminnych było poruszany na posiedzeniach roboczych Wójta Gminy, Rady Gminy oraz spotkań z
sołtysami. Po zakończonych przeglądach mostów, na podstawie przeprowadzonych ekspertyz,
wytypowano dwa mosty konieczne do natychmiastowego wyremontowania. Mosty te
zlokalizowane są w Leszczyńcu oraz Janiszowie. O remoncie tychże mostów zadecydował ich zły
stan techniczny, ilość gospodarstw do których jest on jedyną drogą dojazdową oraz fakt, iż na
chwilę obecną zostały one wytypowane do oznakowania najniższym tonażem. Wskazuje się, iż po
zakończonym przeglądzie 39 mostów w ciągach dróg gminnych wskazanych, do koniecznego
remontu jest 11. Na rok 2017 wytypowane zostały do remontu kolejne dwa mosty tj most w
Czadrowie i Jawiszowie.
Pani Ewa Kwiecińska – zapytała, jaki tonaż ma most w Leszczyńcu? jakie samochody po nim
jeżdżą? czy planowany remont ma na celu zwiększenie jego tonażu?
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – wyjaśnił, iż
podnoszony w dyskusji most w Leszczyńcu był remontowany w latach ubiegłych. Remont ten
polegał jedynie na poprawie nawierzchni, prace remontowe nie obejmowały robót konstrukcyjnych.
Spód konstrukcji jest zniszczony, wyeksploatowany, a jego nośność ograniczona.
Pan Jan Łepski – poinformował, iż zna konstrukcje mostu w Leszczyńcu jak i Janiszowie
przekazując do wglądu wykonane przez siebie zdjęcia. Radny przekazał Wójtowi Gminy zdjęcia
jak i dokumenty z przeglądu mostów w Pisarzowicach. Starostwo Powiatowe nie planuje takich
prac, pomimo faktu, iż most koło Pana Cierplikowskiego w Pisarzowicach jest w opłakanym stanie.
Zabranie środków z WPI jest błędne, gmina wspiera finansowo zadania powiatu których nie
powinna realizować. Mosty winny być remontowane, problemem jest zbyt duża kwota.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż przedstawione w projekcie uchwały
kwoty realizacji remontów wskazanych mostów są szacunkowe. Po przetargu będzie można podać
ich wysokość, co nie znaczy, że w trakcie realizacji robót nie może ona ulec zmianie (dodatkowe
wynikłe w trakcie prac roboty). Przy pracach nad przyszłorocznym budżetem gminy Rada Gminy
zdecyduje o podziale gminnych środków na poszczególne zadania, oceniając które z nich są
zasadne i niezbędne do wykonania.
Pan Jan Łepski – omówił zakres prac jaki trzeba wykonać przy obu mostach. Widząc szereg
potrzeb remontowych mostów zaproponował, aby wycofać środki na rzecz remontu dróg
powiatowych i wykonać za nie remonty gminnych mostów. Gmina wspierając powiat przejmie jego
statutowe zadania.
Pan Patryk Straus - Wójt Gminy – wskazał, iż zarówno zadania w zakresie budowy chodników
jak i remontowania mostów są ważne. Wiele samorządów gminnych dofinansowuje zadania
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powiatu. Zarówno Gmina Marciszów, jak i Gmina Lubawka, dofinansowują zadania remontu dróg
powiatowych na swoim terenie. Tylko dzięki wspólnym działaniom możliwa jest realizacji zadań na
terenie naszych sołectw, których powiat ze środków własnych nie jest w stanie wykonać. Budowa
chodnika w Szarocinie została przesunięta na rok następny, dzięki czemu jest możliwość
rozdysponowania zabezpieczanych na to zadanie środków na inne, niezbędne i wynikłe w trakcie
roku zadania, jak wnoszone remontowanie mostów. Budowa chodników w Szarocinie realizowane
będzie w roku przyszłym.
Pan Stanisław Wondołowski – wskazał, iż dziwią go nagłe potrzeby remontowania mostów
gminnych pytając, czy w latach poprzednich nie były robione przeglądy mostów? Chodniki są
niezbędne i środki muszą być po to zabezpieczone dla powiatu.
Pani Ewa Kwiecińska – ponowiła pytanie, kiedy były wykonywane przeglądy mostów? WPI
zatwierdzony był w październiku, budżet w grudniu czy nie można było wcześniej wpisać tych
zadań do planów finansowych gminy?
Pan Jan Łepski – dopowiedział, iż mosty są pilną sprawą, należy je remontować. Mosty przy
remontach nie powinny być dostosowywane do tonażu tirów, co potęguje koszty inwestycji.
Remonty winny być prowadzone z dostosowaniem nośności do 10 ton. Komisje są po to, aby każdy
problem wskazać i przedyskutować.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – wyjaśnił, iż nie jest
planowana przebudowa mostów tak aby zwiększyć ich nośność. Przeglądy mostów gminnych
wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pani Teresa Ciszek – poinformowała, iż jako mieszkanka Leszczyńca wnoszony do remontu most
pokonuje codziennie. Z zewnątrz wygląda on ładnie, jednak konstrukcja jest zniszczona.
Nadleśnictwo nie eksploatowało tego mostu.
Pani Dorota Potoniec – wskazała, iż skoro środki na przebudowę mostów są możliwe do
wygospodarowania z tegorocznego budżetu to należy zadania te wykonać zwłaszcza, że ich
konstrukcja zagraża życiu użytkowników.
Pan Kazimierz Ogorzałek – w zakresie uwag Pana Jana Łepskiego wskazał, iż wóz strażacki
waży więcej niż 10 ton stąd, ograniczanie nośności mostów jest błędem. Radny zapytał, o plany
związane z rozdysponowaniem pozostałych w budżecie gminy środków przeznaczonych pod
budowę szatni w Leszczyńcu? Środki te można wykorzystać na remont mostów.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – w odpowiedzi poinformowała, iż niewykorzystane
środki w roku bieżącym przeznaczone zostaną, za zgodą radnych, na zabezpieczenie wkładu
własnego realizowanych zadań co pozwoli uchronić gminę od konieczności zaciągnięcia kredytów.
Zadanie to pozostaje w budżecie gminy, decyzją radnych nie jest na dzień dzisiejszy realizowane.
Pan Rafał Bręśkiewicz – Sekretarz Gminy – informacyjnie przekazał, iż ubiegłoroczna budowa
mostu na terenie Miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem tylko i wyłącznie do ruchu pieszych
kosztowała 200 000,00 zł. Remont pochłonie mniejsze środki, niż późniejsza konieczność
całkowitej odbudowy mostu.
Pan Wiesław Owsianka – wniósł, aby przy realizowanych remontach mostów szczególną uwagę
zwrócić na pracę wykonawcy i jej jakość. W tym, przy odbiorach większych inwestycji takich jak
remonty dróg czy mostów, obecny powinien być sołtys wsi bądź radny.
Pani Ewa Kwiecińska – poprosiła o potwierdzenie, czy mosty w Janiszowie i Leszczyńcu są
niezbędne i konieczne do natychmiastowego remontu. Most w Leszczyńcu był wykonywany
/remont nawierzchni/ parę lat temu, wtedy też należało poprawić jego konstrukcję. Radna zapytała,
ile pozostało z wolnych środków w budżecie gminy?
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Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – potwierdził, oba mosty
są wytypowane jako priorytetowe do naprawy.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wskazała, iż odpowiedz o wysokości nadwyżki
udzieli po weryfikacji w przerwie w obradach.
Pan Jan Łepski – zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o przedstawienie radnym materiałów
przygotowanych na zebranie wiejskie w Leszczyńcu m.in. prezentacji medialnej kontenerów z
zastosowaniem jako szatnia sportowa.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż na sierpniowych posiedzeniach
komisji wniesiony zostanie pod obrady wniosek Prezesa Klubu Sportowego w Leszczyńcu
dotyczący zmiany w WPI w sprawie budowy budynku na boisku sportowy.
Pan Jan Łepski – dopowiedział, iż takie rozwiązanie jest bardzo dobre. Należy sprawę na nowo
przeanalizować.
Pan Jan Łepski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy o przedstawienie bieżących informacji
w zakresie budowy chodników w Pisarzowicach?
Pan Patryk Straus - Wójt Gminy – poinformował, iż po spotkaniu przeprowadzonym 1 lipca b.r.
z władzami JKSM omówiono koszty inwestycji budowy chodników przy drodze powiatowej w
Pisarzowicach. Inwestor Powiat Kamiennogórski kończąc etap przygotowawczy zadania
poinformował, iż koszt jego realizacji wynosi ponad 400 tys zł netto (odcinek 650 mb). Władze
Kopalni po analizie przedstawionych danych potwierdziły wcześniejsze deklaracje odnoszące się do
partycypacji w kosztach budowy. Biorąc pod uwagę przedstawione możliwości finansowe JKSM,
wzajemnie wypracowano dwa wstępne warianty tj. rozpoczęcie zadania w roku bieżącym z
kontynuacją na rok przyszły bądź rozpisanie przetargu w roku bieżącym w okresie, w którym
wykonawcy zabiegając o przyszłe zlecenia przygotowują tańsze oferty. Po analizie, zasadniej jest
przeprowadzić przetarg na wykonawstwo w miesiącach jesiennych - październik bądź listopad w
których to oferenci przedkładają najniższe ceny, tym samym obniżając szacunkowe koszty
realizacji inwestycji o 20 – 30 %. Na pytanie Radnego czy gmina będzie partycypowała w kosztach
budowy bądź ewentualnego wykupu działek odpowiedz na chwile obecną jest niemożliwa,
wszystkie sprawy są na etapie negocjacji.
Pan Jan Łepski – dopowiedział, iż gmina w razie konieczności powinna pomóc powiatowi przy
wykupie działek. Chodniki w Pisarzowicach są zadaniem niezbędnym.
Pani Ewa Kwiecińska – zapytała, co w przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku w
zakresie inkubatora przedsiębiorczości w Czadrowie i konieczności zamknięcia świetlicy decyzją
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?
Pan Patryk Straus - Wójt Gminy – wyjaśnił, iż decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zgoda na eksploatacji budynku świetlicy wiejskiej w Czadrowie została przedłużona.
Zgodnie z założonym planem gmina w roku bieżącym będzie aplikować wniosek w ramach
projektu inkubatora przedsiębiorczości, który obejmuje przebudowę i poprawę stanu technicznego
budynku świetlicy w Czadrowie. Prace nad tym projektem sa już bardzo zaawansowane. Na czas
procedowania wniosku zgodna PINB na eksploatacje zostanie wydłużona.
Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – dopowiedział, iż termin
składania wniosków do programu pomocowego upływa z dniem 15 listopada b.r. Termin
rozpatrzenia wniosków i przyznania środków nie jest obecnie znany.
Pani Ewa Kwiecińska – przypomniała o złożonym wniosku w zakresie uzupełnienia oświetlenia
drogowego. Sołectwa z funduszy sołeckich opracowują dokumentację na uzupełnienie punktów
świetlnych, która to po czasie traci ważność gdyż nie są one w stanie zrealizować tych zadań.
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Pan Arkadiusz Wierciński – Kierownik ref. Rozwoju i Infrastruktury – przypomniał podjętą
decyzję w zakresie kompleksowego przygotowania przeglądu oświetlenia drogowego na terenie
gminy. Za zgodą Rady Gminy prowadzone są rozmowy z firmami zewnętrznymi celem zlecenia
inwentaryzacji (audytu energetycznego) mienia wraz z zakupem oprogramowania.
Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono.
Pani Józefa Rekieć – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie zmian w budżecie?
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Rewizyjna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 4 radnych: wystąpiły 4 głosy
„za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Pani Joanna Cebula - Przewodnicząca Komisji Społeczna – poddała pod głosowanie projekt w
sprawie zmian w budżecie?
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W wyniku
głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 6 radnych: wystąpiło 6
głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Pan Robert Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej – poddał pod
głosowanie projekt w sprawie zmian w budżecie?
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Finansowo - Gospodarcza przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały.
W wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego. Głosowało 4 radnych:
wystąpiły 4 głosy „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły.
Ad. 4 Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu tematyki wspólnego posiedzenia, Komisje nie wniosły uwag i uznały tym samym,
że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Następnie Przewodniczący
Rady Gminy o godzinie 16:00 zamknął wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.
Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisje Rady Gminy:
Przyjęły rozstrzygnięcie w zakresie tematycznym komisji.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Pawłowska

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Pawlik
Załączniki do protokołu wraz z nagraniem dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
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