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Protokół Nr 10/13 
 

z odbytego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Cielądz  

w dniu 29 listopada 2013 roku. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Gabriela Milczarska   - Skarbnik Gminy 

2. Tomasz Dewille  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

3. Teresa Stępniak   - Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,  

      Sportu i Zdrowia 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jarosław Budek  – Przewodniczący Komisji Budżetu               

i Rolnictwa.  

 

Przedstawił  następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Projekt budżetu gminy na 2014 rok (rozpatrzenie wniosków i opinii poszczególnych 

stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu). 

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Punkt 1.  

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Jarosław 

Budek, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum                

i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

Punkt 2. 

Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Punkt 3.  

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył  projektu budżetu gminy na 2014 rok (rozpatrzenie 

wniosków i opinii poszczególnych stałych Komisji oraz sformułowanie ostatecznej opinii        

o projekcie budżetu). 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa poprosił Przewodniczących pozostałych 

Komisji  o przedstawienie wniosków oraz opinii o projekcie budżetu gminy na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Dewille przedstawił opinię Komisji o projekcie 

budżetu z dn. 22.11.2013 r. Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia Teresa Stępniak 

przedstawiła opinię Komisji o projekcie budżetu wraz z wnioskiem z posiedzenia Komisji                

z dn. 22.11.2013 r. Opinia wraz z wnioskiem stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu 

wraz z wnioskiem z posiedzenia Komisji w dn. 22.11.2013 r. Opinia wraz z wnioskiem 

stanowi załącznik do protokołu.  

Po analizie opinii i wniosków Komisja Budżetu i Rolnictwa jednogłośnie zdecydowała,                

że jeśli w trakcie roku budżetowego pojawią się dodatkowe środki finansowe, wnioski 

komisji stałych będą realizowane.  

Następnie Komisja Budżetu i Rolnictwa przystąpiła do sformułowania ostatecznej opinii                

o projekcie budżetu na 2014 rok. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 4. 

W sprawach różnych głosu nie zabrano.  

 

Punkt 5. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Jarosław Budek  

o godz. 11:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 
 
Protokołowała: 
 
Olga Kmita 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rolnictwa 

Jarosław Budek 


