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RF.0012.1.12.2020.KBISG
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 24 września 2020 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 17:45,  a zakończono o godz. 17:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli
1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

5. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Na Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak. Powitał zebrane
osoby i poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia będzie omówienie uchwały
na XXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Ad.1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2020 r.
Skarbnik M. Surmicka zabrała głos i poinformowała, że zmiana powinna być ujęta w uchwale
z dnia 23 września, ale przez pomyłkę to nie nastąpiło. W projekcie uchwały zostało ujęte
przesunięcie wydatków tylko w odniesieniu do źródeł finansowania. Zmiana polega
na zmniejszeniu planowanych wydatków finansowanych ze środków europejskich
w wysokości 39 590,00 zł i przeniesienia ich na w tym samym rozdziale na paragraf 6059 –
finansowanie ze środków własnych. Kwota wydatków związanych z zadaniem pn. budowa
świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu
i parkingu w miejscowości Księginki jest w budżecie zabezpieczona w całości zgodnie
z podpisaną w 2018 roku umową. Zmiana wprowadzona w źródłach finansowania wynika
w podpisanego aneksu, który skorygował udział środków UE i własnych w stosunku
do kwoty zadania wynikającej z przetargu.
Skarbnik M. Surmicka dodała, że w projekcie zamieszczonym w e-sesji nastąpiła zmiana
zapisu punku 1,  paragraf 1, który brzmiał ”w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w planowanych
wydatkach w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej
uchwały” . Natomiast w uchwale przedstawionej na sesji punkt 1, paragraf 1 brzmi „w
załączniku Nr 2 – planie wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2020 r., dokonuje się
zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 3 głosami „za”.
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Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.17.55 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Paweł Taciak
Protokolant
Agnieszka Bąk


