Protokół Nr 8/2014
z posiedzenia Komisji Budżetowej
odbytego w dniu 30 lipca 2014 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy Sienno od godziny 14.00 do godziny 15.30.
W posiedzeniu uczestniczyli :
1.Komisja Budżetowa w pełnym składzie
2.Skarbnik Gminy – Jolanta Karolik
Tematyka posiedzenia :
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2014 rok.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2020.
Przebieg posiedzenia:
Ad.1. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na
2014 rok. Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Jolanta Karolik. Omówiła kolejne zmiany, zwracając
uwagę na zadania inwestycyjne.
Dochody gminy zwiększają się o kwotę 33.206 zł, zaś wydatki zwiększają się o kwotę 53.206 zł.
Zwiększa się wydatki na budowę dróg: w Leśniczówce o 40.500 zł i w Wierzchowiskach
Pierwszych o 33.500 zł do kwot uzyskanych w przetargach. Zwiększa się wydatki na budowę
kanalizacji w Tarnówku o 90.000 zł z uwagi na wykonanie dodatkowych przyłączy oraz na prace
dodatkowe wynikłe z powodu twardego podłoża. Rezygnacja z wydatku w kwocie 64.900 zł
zaplanowanego na 2014 rok na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz
rezygnacja z wydatków zaplanowanych na: wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu
Wierzchowiska –Aleksandrów 40.000 zł – zadanie zlecone płatność w 2015 roku oraz na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000 zł – płatność w 2015 roku. Zwiększa się plan
dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok o kwotę 14.000 zł, zwiększa się środki na instalację
oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworska Wola o kwotę 11.000 zł oraz wykonanie szamba
przy świetlicy w Wyględowie 3.400 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup
usług w domach opieki społecznej oraz 3.360 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych. Pozostałe zmiany polegają na przeniesieniach wydatków w działach.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Ad.2.Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie
Finansowej Gminy Sienno na lata 2014-2020.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła zmiany.
Komisja stwierdziła, iż zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w Uchwale Budżetowej.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Opinie do projektów uchwał zostaną przedstawione na sesji w dniu 31 lipca.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
Paweł Pastuszka

