
Protokół nr 65/2018 

Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

10 maja 2018r. 

(posiedzenie odbyło się w dniu Sesji Rady Gminy) 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za 

rok 2018.  

3. Opinia do projektu uchwały w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Santok na lata 2018-2029. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Stanisław Tokarski o godz.  

10
00

 dokonał otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja 

uczestniczyła w 5-osobowym składzie (nieobecny Radny Jerzy Stępień). Spoza Komisji 

udział wzięli: Wójt Gminy Józef Ludniewski, Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

 

Ad. 2 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok za rok 2018.  

omówił Skarbnik Gminy. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy wniosek Pani Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Santoku, o którym Komisja rozmawiała na poprzednim posiedzeniu został 

zatwierdzony przez Kierownika CUW, ponieważ nie pierwszy raz jest już tak, że pod 

wnioskiem jest podpis Wójta, a brakuje środka, czyli zabezpieczenia nie tylko dla budżetu, 

ale także dla Wójta, że te wydatki są potrzebne. Brakuje kontroli wydatkowania wskazanej 

kwoty. Radna uważa, że na etapie wpłynięcia wniosku Pani Kierownik CUW, powinna go 

potwierdzić, a następnie przekazać Skarbnikowi, który sprawę rozpatruje z Wójtem.  

 

Wójt oznajmił, iż zgadza się ze zdaniem Radnej, że taka procedura powinna być i jest 

przekonany, że Pan Kierownik CUW oraz Główna Księgowa wniosek weryfikowała, jednak 

być może formalnie zabrakło Jej podpisu oraz podpisu Skarbnika.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że Pani Kierownik CUW dzwoniła do niej 

 i przyznała, że to był błąd.  

 

Skarbnik poinformował, że w chwili obecnej jest na wniosku potwierdzenie Pani Kierownik 

CUW, że wyżej wymieniona osoba przebywa na urlopie zdrowotnym i wnioskowana kwota 

stanowi prawidłowo wyliczony koszt zorganizowania zastępstwa za urlopowanego 

pracownika.  

 



Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja nie powinna, aż tak ingerować w pracę 

Urzędu.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że Komisja powinna ingerować, ponieważ dotyczy to 

budżetu Gminy Santok. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Santok na lata 

2018-2029 omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Opinia Komisji 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie – 5 głosami za. 

 

Ad. 4  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 10
15

 posiedzenie Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik            Stanisław Tokarski 

 

 

 

 


