Rada Gminy Godów
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
OI-RG.0012.2.1.2020

Protokół nr 2/2020
Obrady rozpoczęto 24 sierpnia 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:30 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.
Obecni:
1. Łukasz Balcar
2. Kamil Gąsior
3. Michał Kuczak
4. Zygmunt Skupień
5. Stanisław Tatarczyk
Radni spoza komisji:
1. Antoni Tomas
Osoba spoza komisji:
Pan Mariusz Adamczyk
Pani Brygida Dobisz
Pani Beata Kałusek

- Wójt Gminy Godów,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Stanisław Tatarczyk, który powitał
wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności
stwierdził, że obrady są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii do propozycji zmian Uchwały nr XXXVII/277/13 Rady Gminy
Godów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Godów.
2. Sprawy bieżące
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. Przystąpiono do jego realizacji.
Przewodniczący Stanisław Tatarczyk - wpłynął wniosek radego Kamila Gąsior o
zmianę uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Wniosek
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Na tej podstawie przygotowany został projekt
uchwały, który został przekazany radnym.
Przystąpiono do omówienia projektu:
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Pierwsze trzy paragrafy wynikają z zapisów ustawy.
Przewodniczący odczytał paragraf 4, poprosił o zajęcie stanowiska i wyrażenia opinii
do każdego punktu tego paragrafu.
Pani Beata Kałusek Skarbnik Gminy: - w paragrafie 1 określono szczegółowość
uchwały budżetowej i została pozostawiona na tym samym poziomie co uchwała
obowiązująca do tej pory. Zostały usunięte terminy obowiązujące w toku prac nad
projektem
uchwały
budżetowej,
ponieważ
zgodnie
z
opublikowanymi
rozstrzygnięciami organów nadzorczych brak jest podstaw prawnych do regulowania
przez radę gminy etapu prac poprzedzających sporządzanie projektu uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Stanisław Tatarczyk – paragraf 1, 2 i 3 wynikają z pewnych ustaleń.
Zapytał czy do tych punktów pozostali członkowie komisji chcą wnieść uwagi?
Żaden z radnych nie zgłosił uwag.
Paragraf 4
- pkt 1 przyjęty bez uwag.
- pkt 2 Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy – wydaje mi się, że do tej pory
procedowanie projektu budżetu odbywało się na wspólnym posiedzeniu komisji,
będzie to dla radnych bardziej korzystne jeżeli będzie to spotkanie również wspólne.
Wszyscy będą w tym samym czasie wiedzieć jakie zgłoszono zmiany czy poprawki.
Dlatego jest propozycja wspólnego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Stanisław Tatarczyk – co nie wyklucza spotkania innej komisji
przedtem. Wszystko zależy od woli Przewodniczącego danej Komisji.
Radny Kamil Gąsior – ogólnie zapis byłby dobry ale czy nie wpisać „Komisje
spotykają się na posiedzeniu w terminie do 5 grudnia roku poprzedzającego rok
budżetowy. Posiedzenie to może odbyć się w ramach wspólnego posiedzenia
komisji” Wyniknie z tego możliwość zwołania osobnych posiedzeń komisji oraz
wspólnego.
Radny Kamil Gąsior – po wspólnym posiedzeniu komisji wniosek jest przekazywany
do wójta?
Pani Beata Kałusek Skarbnik Gminy – zbiorowy wniosek sporządzony jest przez
komisję właściwą ds. budżetu, która uwzględnia wnioski, wpływające od radnych na
wspólnym posiedzeniu. Komisja ds. budżetu jest komisją właściwą, która weryfikuje
czy wniosek jest złożony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Np.
jeśli ktoś proponuje zwiększenie wydatków to czy ma jego pokrycie. Jeśli dochody są
za wysoko zaplanowane to w takim przypadku argumentuje, dlaczego zmniejszyć i z
jakiego wydatku. Komisja ds. budżetu zbiera te wnioski, formułuje do Wójta jedno
pismo które zawiera propozycje zmian do projektu czy wprowadzenia tzw.
autopoprawki. Pan Wójt analizuje to pismo, odpowiada i wtedy komisja jeśli ma
odpowiedź Wójta spotyka się do 10 grudnia i formułuje ostateczną opinię o projekcie
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budżetu z uwzględnieniem stanowiska wójta czy ewentualnie wprowadzonych już
wtedy autopoprawek.
Radny Kamil Gąsior – ewentualnie zgłaszane poprawki przez radnych na wspólnym
posiedzeniu będą na tym wspólnym posiedzeniu głosowane? Będą opiniowane
pozytywnie bądź negatywnie?
Pani Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy – Statut Gminy Godów określa jak mają
odbywać się posiedzenia komisji. Jak zajdzie potrzeba, albo taka jest wola
Przewodniczących Komisji zwołuje się wspólne posiedzenie komisji.
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy - jeżeli są wnioski o zmianę to każda komisja
odrębnie je składa i przekazuje przewodniczącemu komisji ds. budżetu. Komisja
budżetowa zbiera te wnioski, robi odrębne posiedzenie, przegłosowuje i składa je na
ręce wójta.
Radny Kamil Gąsior – z zapisu pkt 2 to nie wynika. Odbywać się to ma na wspólnym
posiedzeniu komisji. To kiedy ta komisja budżetowa ma się spotkać?
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy – na każdym wspólnym posiedzeniu komisji są
zawsze głosowane poszczególne projekty oddzielnie przez każda komisje. To jest
tak, że jest wspólne posiedzenie komisji ale nie głosuje cała rada tylko ta komisja
której temat dotyczy. Tak jak jest do tej pory. Jeżeli są pisma mieszkańców to nie
głosuje wspólne cała rada ale komisja której pismo dotyczy.
Radny Kamil Gąsior przytoczył orzecznictwo Sądów i RIO dot. opiniowania projektu
budżetu.
Radny Kamil Gąsior - wskazuję możliwość a nie neguje tego. Zastanawiam się tylko
nad poprawnością tego zapisu.
Pan Zygmunt Skupień Wiceprzewodniczący Rady - brakuje słowa „mogą”.
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy ten zapis nie zabrania, aby przewodniczący
komisji zwołał odrębne posiedzenie.
Pan Stanisław Tatarczyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego (…)
podsumował aby do punktu 2 dopisać że komisje mogą przedstawiać propozycję do
projektu uchwały budżetowej na wspólnym posiedzeniu.
Rady Kamil Gąsior – zastanawiam się czy termin określony w pkt 6 „do 10 grudnia”
nie jest za szybko wyznaczony. W terminie od 5 do 10 grudnia wójt musi wyrazić
opinię w ramach poprawek, które zaproponowała rada i jak te poprawki będą
zaakceptowane to komisja musi się spotykać by wydać nową opinię? Czy jak te
poprawki nie zostaną zaakceptowane to też się będzie komisja budżetu spotykać?
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy - jeżeli będą jakiekolwiek poprawki to wtedy
komisja ds. budżetu zwołuje posiedzenie.
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Pan Stanisław Tatarczyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego (…)
komisja ds. budżetu musi zrobić posiedzenie w celu zaopiniowania poprawek.
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy jeżeli nie będzie poprawek, to wtedy nie trzeba
będzie zwoływać posiedzenia komisji.
Rady Kamil Gąsior – nie wiem czy termin 5 dniowy nie jest za krótki? Do 10 grudnia
rada kończy prace nad projektem uchwały budżetowej i można ustalić wtedy termin
sesji budżetowej na której podjęta zostanie uchwała.
Pan Zygmunt Skupień Wiceprzewodniczący Rady - 5 grudnia – 12 grudnia (tydzień
czasu) i 19 grudnia (tydzień czasu).
Pan Mariusz Adamczyk Wójt Gminy - wydaje się, że do tej pory nie było większych
zmian i w tym czasie damy radę wprowadzić zmiany lub nie.
Pan Stanisław Tatarczyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego (…)
zaproponował zmianę 10 grudnia na 12 grudnia. Członkowie Komisji zatwierdzili taką
zmianę.
Paragrafy 5, 6, 7, 8 i 9 Przewodniczący Komisji Rozwoju odczytał wskazane
paragrafy. Nikt nie wniósł uwag do propozycji. Projekt uchwały będzie poprawiony i
procedowany na wrześniowych posiedzeniach Rady Gminy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem głosów w dalszej dyskusji
przewodniczący Stanisław Tatarczyk zamknął o godz. 14.30 posiedzenie komisji

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
(-)Stanisław Tatarczyk

Przygotował(a): A. Mitko

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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