Protokół Nr 9/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 27 września 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Piotr Zduńczyk, który stwierdził
prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 840 - 9 10.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica i umieszczenie w BIP
Urzędu Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Zduńczyk Piotr
Przewodniczący Komisji
2. Chaberek Karolina
Członek Komisji
3. Weber Krzysztof
Członek Komisji
4. Florczyk Tomasz
Członek Komisji
5. Pokropowicz Jarosław
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Weber Krzysztof
2. Wierzbowski Artur
3. Bieńczyk Bogdan
4. Chilińska Katarzyna
5. Duda Bożena

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
Wójt Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych,
który powitał zgromadzonych.
Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że skreśla z porządku posiedzenia pkt 3 - Przyjęcie protokołu
Nr 8/2019 posiedzenia Komisji. Wobec tego kolejne punkty porządku posiedzenia stają się
odpowiednio punktami 3 i 4. Do punktu 3 dodaje podpunkt 5/ zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2031.
Radni nie wnieśli uwag do wniosku.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o uwzględnienie
powyższych poprawek w porządku posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. Następnie
przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.
Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 1 radny: Weber Krzysztof .
Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
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2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątnica;
2/ zmian w budżecie Gminy;
3/ ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
4/ przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica;
5/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
4. Wolne wnioski.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że na posiedzeniu Komisji nie może odczytać dokumentów
przesłanych pocztą elektroniczną, gdyż nie ma połączenia z siecią internetową i apelował do Pana
Wójta, aby zostały podjęte odpowiednie działania w tym zakresie.
Ad. 3.1/
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątnica
w załączeniu do oryginału.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że w poprzedniej uchwale jeden z załączników do tego
Regulaminu nie był zawarty w treści uchwały i korekta ta została naniesiona do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania
stypendium Wójta Gminy Piątnica.
Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego,
wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” - 0.
Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji.
Ad. 3.2/
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy dokonała prezentacji projektu uchwały i przedstawiła objaśnienia do projektu
uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego,
wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 2 radnych: Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław. Głosy „przeciw” - brak. Głosy „wstrzymujące się” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.
Projekt uchwały większością głosów uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Ad. 3.3/
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i poinformowała, że projekt
uchwały zostaje przedłożony Radzie w związku z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Ostatnio taki projekt uchwały trafił pod obrady sesji w 2015 r. i był odrzucony przez
Radę.
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Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła uwag.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek
procentowych opłaty adiacenckiej.
Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego,
wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - brak. Głosy „przeciw” -1 radna:
Chaberek Karolina. Głosy „wstrzymujące się”
- 4 radnych: Florczyk Tomasz, Pokropowicz
Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.
Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
Ad. 3.4/
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że w niniejszej uchwale zostały uporządkowane zapisy, które były
w poprzedniej uchwale.
Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Piątnica.
Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego,
wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące
się” - 1 radny: Weber Krzysztof.
Projekt uchwały większością głosów uzyskał pozytywną opinie Komisji.
Ad. 3.5/
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i poinformowała, że zmiana
w projekcie uchwały dotyczy tylko i wyłącznie budowy garażu OSP w Drozdowie, a wynika to
z faktu, że po przeprowadzonym trzykrotnie postępowaniu przetargowym najniższa cena jaką
otrzymaliśmy to kwota 326 350 zł łącznie z inspektorem nadzoru. W budżecie gminy na 2019 r. na to
zadania jest przeznaczona kwota 100 tys. zł. Pozostałe środki finansowe byłyby zabezpieczone
w budżecie gminy na 2020 rok. Wniosła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.
Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2031. Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno
imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze
wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 2
radnych: Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” 3 radnych: Chaberek Karolina, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.
Komisja większością głosów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
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Ad.4.
W punkcie wolne wnioski Radni głosu nie zabrali:
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała
Bożena Duda

Przewodniczący Komisji
Piotr Zduńczyk
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