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Protokół Nr 9/2019 

z posiedzenia komisji budżetowej odbytego w dniu 7 października 2019r. 

  

 Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca komisji Jadwiga Łopatowska                       

i przewodniczyła posiedzeniu. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności do 

niniejszego protokołu (nieobecna była radna Kamila Adamczyk). 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Strąk, Skarbnik 

Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak. 

 

Porządek posiedzenia : 

1. Wydanie opinii o projektach uchwał w sprawie: 

a. zmian w budżecie Gminy na rok 2019, 

b. zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034, 

c. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, 

d. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. 

3. Sprawy różne.  

 

Ad.1.a)Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji projekt uchwały w  

            sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 i poprosiła Skarbnika o omówienie 

proponowanych zmian. 

Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak powiedział, że do projektu uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 w dniu dzisiejszym radni otrzymali 

autopoprawkę i omówi razem proponowane zmiany w budżecie. Poinformował, że w związku 

z autopoprawką zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.122 zł  i o taką samą kwotę zwiększa 

się plan wydatków. Omówił zmiany w dochodach budżetu określone  załącznikiem Nr 1 - Plan 

dochodów oraz zmiany w wydatkach budżetu określone załącznikiem Nr 2 - Plan wydatków 

do projektu uchwały. Omówił również zmiany jakie wprowadza się w załączniku Nr 3 – Limity 

wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku, w załączniku 

Nr 4– zadania inwestycyjne roczne w 2019r. i w załączniku Nr 5 – dotacje podmiotowe w 2019 

roku. 

Na pytania członków komisji związane ze zmianami w budżecie Burmistrz Miasta i 

Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy udzielali wyjaśnień. 

Ponadto Burmistrz poinformował, że na planowane podwyżki dla nauczycieli od  

1 września 2019r. przyszła subwencja dla gminy w kwocie 120 tys. zł. Skarbnik dokonał 

podziału subwencji na poszczególne szkoły. Powiedział, że jeszcze około 200 do 300 tys. zł 

trzeba będzie zwiększyć budżet w oświacie. Skarbnik szuka oszczędności żeby nie doszło do 

tego, iż nie będzie pieniędzy na wypłatę wynagrodzenia w miesiącu grudniu. Wystąpiono z 

wnioskiem o częściowy zwrot wypłaconych odpraw nauczycielom, którzy przeszli na 

emerytury z rezerwy budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej podjął działania oszczędnościowe i omówił te działania. 

Członkowie komisji po przeanalizowaniu proponowanych zmian w budżecie gminy nie 

wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 w związku 

z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii 

o proponowanych zmianach w budżecie gminy. 
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Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na rok 2019. 

 

Ad.1.b)Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji projekt uchwały w  

            sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 i poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Skarbnik Miasta i Gminy Krzysztof Cieślak powiedział, że do projektu uchwały w 

sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pierzchnica na lata 2019-2034 jest również autopoprawka Burmistrza, którą radni otrzymali i 

w związku z tym omówi zmiany w WPF łącznie z autopoprawką. Poinformował, że zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian wprowadzanych projektem uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy, oraz zmianami w budżecie wprowadzonymi zarządzeniami 

Burmistrza od ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Omówił zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, które stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały - 

objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. 

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2019-2034 

w związku z tym przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem 

pozytywnej opinii o projekcie uchwały. 

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

 Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie zmian 

w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 

2019-2034. 

 

Ad.1.c)Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt chwały w sprawie udzielenia pomocy  

            finansowej dla Powiatu Kieleckiego i poprosiła Burmistrza o omówienie projektu 

uchwały. 

 Burmistrz poinformował, że projekt uchwały wynika z tego co było w projekcie zmian 

w budżecie gminy i było dyskutowane. Przy każdym dofinansowaniu zadania jest potrzebna 

uchwała wskazująca jakie kwoty i na jakie zadania będzie dofinansowanie. Dodał, że na te trzy 

drogi pozyskano dofinansowanie w wysokości 2,2 mln zł.  

Członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego w związku z tym przewodnicząca komisji poddała 

pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały. 

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

 Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. 

 

Ad.1d)Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzoru  

           wniosku o wypłatę dodatku energetycznego i poprosiła Burmistrza o informację w 

sprawie projektu uchwały. 

 Burmistrz poinformował, że jest coś takiego jak dodatek energetyczny dla osób, którzy 

biorą dodatek mieszkaniowy. Obecnie w gminie jest jedna osoba, której wypłaca się dodatek 

mieszkaniowy i cały czas jest tendencja malejąca. Dodatku energetycznego nie wypłaca się. Po 

zmianie ustawy Prawo energetyczne na radę został nałożony obowiązek uchwalenia wniosku o 
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przyznanie dodatku energetycznego. Wniosek taki musi zostać uchwalony bez względu na to 

czy się go wypłaca czy nie. 

Po dyskusji członkowie komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w związku z tym przewodnicząca 

komisji poddała pod głosowanie kto jest za wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały. 

Na 6-osobowy skład komisji udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

 Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

 

Ad.2.Przewodnicząca komisji poddała pod obrady komisji informację z wykonania  

         budżetu Gminy Pierzchnica za pierwsze półrocze 2019r.  

Poinformowała, że informacja z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019r. 

została wydana zarządzeniem Nr 95/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 28 

sierpnia 2019r. Poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy o omówienie realizacji budżetu gminy w 

pierwszym półroczu 2019r.  

 Skarbnik Miasta i Gminy przybliżył zebranym informację z wykonania budżetu Gminy 

Pierzchnica za pierwsze półrocze 2019 roku przekazaną przez Burmistrza zarządzeniem                       

Nr 95/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. omawiając realizację dochodów i wydatków wg 

poszczególnych działów budżetu. 

Burmistrz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy udzielali wyjaśnień na 

zadawane pytania przez członków komisji związane z przebiegiem realizacji budżetu za 

pierwsze półrocze 2019r. 

Przewodnicząca komisji zapoznała członków komisji z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach, która została wyrażona w uchwale Nr 114/2019 IV Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2019r. w 

sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pierzchnica za I 

półrocze 2019 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił 

zaopiniować pozytywnie przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019r. 

Komisja po analizie informacji z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 

2019r. nie wnosiła uwag do realizacji budżetu. 

Przewodnicząca komisji przystąpiła do wypracowania opinii i poddała pod głosowanie kto jest 

za wydaniem pozytywnej opinii o realizacji  budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2019r. 

Na 6-osobowy skład komisji w wydaniu opinii wzięło udział 5 członków komisji i za wydaniem 

pozytywnej opinii było 5 członków komisji. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Pierzchnica 

za I półrocze 2019r. 

 

 

Ad.3. Sprawy różne. 

 Burmistrz udzielił informacji w temacie realizacji zadania odnawialne źródła energii. 

Poinformował, że jest komplet na liście co było zapisane na montaż baterii fotowoltaicznych. 

Sporo osób zrezygnowało z kolektorów słonecznych i brakuje około trzydziestu paru osób 

natomiast na listę rezerwową na montaż baterii fotowoltaicznych zapisało się około dwudziestu 

kilku osób. Podkreślił, że zmieniły się zasady, że osoby, które rezygnują z montażu kolektorów 

słonecznych mogą zamienić na montaż baterii fotowoltaicznych. Dofinansowanie może być 

mniej korzystne, bo wiadomo, że kolektory słoneczne są tańsze a baterie fotowoltaiczne 

droższe.  
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Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała 

wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokółował: 

S.Kielesiński                                                                    

                 Przewodnicząca komisji 

 

                                                                                                          Jadwiga Łopatowska 

 

 

 


