PROTOKÓŁ
--------------------------------ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach
odbytego w dniu 05.07.2016 r. godz. 8.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul.Traugutta 15
Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączonymi listami obecności wszystkich Komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach – Anna Staniaszek – powitała
przybyłych na posiedzenie i poinformowała, iż tematem dzisiejszego spotkania jest:

1.Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2.Sprawy bieżące.

Ad.1.
Członkowie Komisji przystąpili do analizy i zaopiniowania materiałów na sesję Rady
Miejskiej w Łazach w dniu 07.05.2016 roku jak poniżej:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy
na 2016 rok.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że przedłożony projekt uchwały
w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2016 proponuje:
1.Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.180.021 zł z tytułu
planowanej dotacji z budżetu państwa z Narodowego Programu Budowy Dróg
(schetynówki) w związku z zakwalifikowaniem projektu do realizacji w ramach
PROW z udziałem środków unijnych – wg wytycznych PROW projekty mają być
realizowane ze środków własnych gminy i refundowane dopiero po realizacji –
brak zaliczek i brak planowanych dochodów z tytułu realizacji projektu na etapie
podpisywania umów.
2.Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.180.021 zł do kwoty
posiadanych własnych środków w budżecie na realizację projektu (1.180.079 zł).
Pozostała kwota wartości projektu – 1.132.284,41 zł wg kosztorysu inwestorskiego
(przed przetargiem) ujęta zostanie w budżecie roku 2017.

- Komisja Budżetowa pozytywnie jednogłośnie (
nieobecnych) zaopiniowała w/w projekt uchwały.
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głosy za, 2 Radnych

- Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy
za, 1 Radny nieobecny) w/w projekt uchwały.
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1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łazy na lata 2016-2031.
Barbara Cyganek – Skarbnik Gminy – powiedziała, że niniejszą uchwałą dołącza
się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie o nazwie "Przebudowa ulicy Kościuszki
w Wysokiej w gminie Łazy" realizowane ze środków własnych i dofinansowywane
w 63,63 % ze środków PROW 2014-2020. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego
zadania wynosi 2.312.363,41 zł. Zadanie realizowane w latach 2016 - 1.180.079 zł
i w roku 2017 - 1.132.284,41 zł. Planowane dofinansowanie zadania w formie
refundacji poniesionych wydatków w wysokości 1.471.356,84 zł. Określono limity
wydatków na lata 2016 - 2017 oraz limit zobowiązań.

- Komisja Budżetowa pozytywnie jednogłośnie ( 3
nieobecnych ) zaopiniowała w/w projekt uchwały.

głosy za, 2 Radnych

- Komisja Rozwoju i Promocji zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ( 4 głosy
za, 1 Radny nieobecny ) w/w projekt uchwały.

Ad.2.
W punkcie tym Radni nie zabrali głosu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła: Teresa Kurzacz
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łazach

Anna Staniaszek
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