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RF.0012.1.11.2019.KBISG
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 18 września 2019 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:

1. Jarosław Kaczmarek
2. Andrzej Michałowski
3. Filip Szczepaniak
4. Paweł Taciak
5. Szymon Taciak – nieobecny.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak powitał zebrane
osoby i poinformował, że przedmiotem obrad będzie wyrażenie opinii o projekcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok o którą to uchwałę będzie
rozszerzany porządek obrad XIII sesji.

W posiedzeniu uczestniczyła również Maria Woroch – Z-ca Kierownika Referatu
Finansowego.

1. Omówienie projektu uchwały:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok
przedstawiła M. Woroch. Poinformowała, że uchwała doprecyzowuje zapis §4
uchwały budżetowej nr IV/17/18 miasta i gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.
określający limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych uwzględniając podział na:

· Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 350 000,00 zł,

· Wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowych ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 319 283,00 zł.
Jest to jedyna zmiana która ma miejsce w tym projekcie uchwały, porządkuje
ona zapis który do tej pory ujęty był w jednej kwocie.

Wobec braku pytań,  Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad przedstawionym projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5)  Taciak Szymon – nie uczestniczył w obradach

W wyniku głosowania 4 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały.
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2. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i
Spraw Gospodarczych nr RF.0012.1.10.2019 i  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa nr RF.0012.3.9.2019.KOKSPSIB  oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr RF.0012.2.8.2019.KRIOŚ z dnia 19 sierpnia 2019
roku.

Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia komisji
z dnia 19 sierpnia 2019 roku, który następnie został zaakceptowany 4 głosami „za”.

1. Jarosław Kaczmarek za
2. Andrzej Michałowski – za
3. Filip Szczepaniak – za
4. Paweł Taciak – za,
5. Szymon Taciak – nieobecny

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.14.20 zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Filip Szczepaniak

Protokolant
Agnieszka Bąk


