BR.0012.7.1.2021
Protokół nr 1/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
które odbyło się 27 stycznia 2021r.
W związku z trwającym stanem epidemicznym. Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842 z późn.zm.) posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w zdalnym trybie.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków komisji oraz Skarbnik Radosława Wiśniewska.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów sesyjnych XXX nadzwyczajnej sesji.
3. Plan pracy na 2021 r.
4. Wolne głosy i wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1
Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonała Przewodnicząca
komisji Anita Banaszak.
Ad.2
Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Czerwonak, która odbędzie się 28 stycznia 2021 r.
Komisja omówiła następujące projekty uchwał:
1) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 r.
Skarbnik Radosława Wiśniewska

dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały oraz

przedstawiła autopoprawkę.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

ww.

uchwały

wraz

z autopoprawką.
2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak
Skarbnik Radosława Wiśniewska dokonała uzasadnienia projektu ww. uchwały. Komisja
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.
Radny Sławomir Olejniczak zapytał, czy w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usług
transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” gmina
otrzyma dofinansowanie z unii europejskiej w ramach refundacji czy zaliczki.
Skarbnik Radosława Wiśniewska wyjaśniła, że gmina otrzymała środki w wysokości
278.006,64 zł, które są teraz wprowadzane do budżetu i będą na bieżąco wydatkowane.
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Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy w tym i przyszłym roku będziemy wydatkować
środki z budżetu gminy na ww. zadanie.
Skarbnik Radosława Wiśniewska odpowiedziała, że na ww. zadanie otrzymujemy środki
zewnętrzne, nie wydajemy środków z budżetu gminy.
Ad.3
Komisja opracowała oraz zatwierdziła plan pracy na 2021 r. :
1.

Monitorowanie realizacji inwestycji objętych uchwałą budżetową na 2021 r.

2.

Opiniowanie bieżących wniosków, zmian do budżetu oraz opiniowanie projektów uchwał
sesyjnych.

3.

Ocena zaawansowania przetargów na 2021 r. – oszczędności poprzetargowych lub braku
finansów.

4.

Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

5.

Monitorowanie realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6.

Analiza realizacji budżetów jednostek pomocniczych (sołectwa, osiedla) i opiniowanie
wysokości ww. budżetów.

7.

Ocena wykonania budżetu za 2020 r. oraz wykorzystania środków niewygasających.
Sporządzenie stosownej opinii.

8.

Analiza i ocena procesów windykacyjnych.

9.

Ocena i analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

10. Analiza i opiniowanie wniosków skierowanych do budżetu na 2022 r.
11. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2022 r.
12. Monitorowanie wydatkowania wolnych środków na zaplanowane inwestycje i ustawowe
zadania gminy.
13. Analiza wykonania dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2021 r. oraz dochodów z tytułu odsetek i dochodów majątkowych.
14. Analiza wykonania dochodów wynikających z ustawy o drogach publicznych za I półrocze
2021 r. (opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym).
Ad.4.
Radna Gabriela Przyczyna zapytała jakie koszty w ubiegłym roku poniosła gmina,
na zadanie realizowane tylko ze środków gminy, związane z transportem dla niepełnosprawnych.
Przypomniała, że w budżecie na 2020 r. zaplanowano 100 000 zł.
Skarbnik Radosława Wiśniewska poinformowała, że odpowiedz zostanie udzielona
na sesji lub na następnym posiedzeniu komisji.
Ad.5.
Przewodnicząca komisji Anita Banaszak zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Anita Banaszak
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