
Protokól Nr l/2004

z odbytego wspólnie posiedzeQiaKomisji Budzetowej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Brochów odbytego w dniu 16 lutego 2004r pod
przewodnictwem Pana Jaroslawa Chudzynskiego

Na ogólna ilosc tj.14 czlonków Komisji udzial w posiedzeniu wzielo 12 czlonków.
Nieobecni usprawiedliwieni to: P.Janicka Agnieszka i P.Jaczynski Krzysztof

Osoby zaproszone na posiedzenie Komisji:

1 . Skarbnik Gminy
2 . Sekretarz Gminy
3 . PO.Kierownika GOPS

- Grazyna Makowiecka-Kalota
-Bogdan Dobrzynski
- Sabina Wasiak

Porzadek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjecie porzadku obrad
3. Zatwierdzenie projektu budzetu gminy na 2004 r
4. Zatwierdzenie projektu Statutu Gminy Brochów
5. Podjecie uchwal w sprawie:

zatwierdzenia budzetu gminy na 2004r
zatwierdzenia Statutu Gminy Brochów
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
ProblemóAlkoholowych w 2004r
zasad przyznawania pomocy swiadczen z pomocy spolecznej w zakresie zasilków
celowych,specjalnych zasilków celowych i pomocy w dozywianiu dzieci.

6. Wnioski i zapytania.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
8. Sprawy rózne.

Ad.Dktl-2
Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Jaroslaw Chudzynski - Przewodniczacy Komisji

Budzetowej, który powital wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przedstawiony porzadek
posiedzenia zostal przyjety jednoglosnie.

Ad.pkt 3
Skarbnik Gminy Pani Grazyna Makowiecka- Kalota przedstawila projekt budzetu Gminy

na 2004r z opinia RIO , oraz uaktualnienia wynikle z otrzymywanych zawiadomien.
Zgloszone korekty przez Wójta Gminy dotyczace wydzielania srodków dla Policji, zmiany
ostatecznej kwoty subwencji oswiatowej, ujecia dotacji na splate zobowiazan z ubieglego
roku z tytooswietlenia dróg. W wyniku tych korekt ostateczny plan wynosi6.386.498 zl po
stronie dochodów, po stronie wydatków 6.186.498 zl plus 200.000 zl rozchody na splate
pozyczek



Ad.nkt.4 -5

Komisje jednoglosnie zaopiniowaly projekty uchwal na Sesje Rady Gminy w sprawie:
-zatwierdzenia budzetu gminy na 2004r

-zatwierdzenia Statutu Gminy Brochów

-zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych na 2004r.

Odnosnie projektu uchwaly w sprawie zasad przyznawania swiadczen z pomocy
spolecznej i pomocy w dozywianiu dzieci., komisja po rozpatrzeniu projektu w/w
uchwaly wystapila z wnioskiem o swiadczenie w formie bezplatnego dozywiania
przyslugujacego uczniowi, je~eli dochód na osobe w rodzinie ucznia nie
przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 3 ust.4 uchwaly do przeglosowani
na Sesji Rady Gminy.'

Ad.nkt .6 Wnioski

BzdakJustyna- wystapilaz wnioskiemo bezplatnedozywianieuczniajezeli dochódna
osobe w rodzinie nie przekracza 200% dochodu o którym mowa w § 3 ustAuchwaly
Bozena Skrzynecka -zapytala czy mozna uzyskac informacje na temat
skladania wniosków na doplaty bezposrednie dla rolników

Ad.nkt.7

SekretarzGminy- PanBogdanDobrzynskipoinformowalkomisje, ze na najblizszejSesji
Rady Gminy zaproszony zostanie przedstawiciel WODR Bielice, który zapozna
zainteresowanych z tematem skladania wniosków i doplat dla rolników

Ad.nkt.8

Komisje Rady opracowaly plany pracy, które zostana zatwierdzone na najblizszej Se ~.

Na tym posiedzenie Komisji Rady Gminy zakonczono

Protokólowala ... u/a,(Q~~qU u.. u ChLt:h 1~bk,'
Przewodniczacy/al Komisji
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