P R O T O K Ó Ł NR 29.2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
odbytego w trybie zdalnym w dniu 6 grudnia 2021 roku
Posiedzeniu przewodniczył Gabriel Zukierski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg logowania.
- Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022 – 2032 wraz z objaśnieniami.
ad. 1. Wójt Gminy omówił załącznik inwestycyjny, oraz przedstawił kolejno zawarte w nim
przedsięwzięcia do realizacji na rok 2022, który stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części omówił dochody i wydatki planowane na rok 2022. Poinformował, że
zaplanowane rozchody z budżetu, dotyczące spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zostaną
poryte przychodami z wolnych środków.
W dalszej części omówił załącznik dotyczy realizacji przedsięwzięć przez poszczególne
sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego.
Skarbnik Gminy przedstawiła wniosek o dokonanie w projekcie budżetu autopoprawek.
Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek.
Komisja ocenia, że projekt budżetu gminy na rok 2022 zarówno po stronie dochodów, jaki
i po stronie wydatków został zaplanowany w sposób prawidłowy.
Planowane dochody wynoszą 46 498 795,57 zł.
W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 48 107 536,57 zł.
Planowany deficyt budżetowy 1 608 741,00 zł, źródło pokrycia deficytu,: kredyty bankowe w
wysokości 1 469 385,44 zł , nadwyżka z lat ubiegłych 139 355,56 zł.
Na dzień 31.12.2020 zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą
ogółem 5 559 518,00zł w tym: z tytułu kredytów – 4 481 429,00 zł i z tytułu pożyczek –
1 078 089,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 11,96 % prognozowanych
dochodów w roku 2022.

Ustalono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w
wysokości 513 599,69 zł.
Komisja zapoznała się z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, które gmina zamierza
realizować w okresie 2022-2025.
Komisja uznaje projekt budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków, jako
spełniający wymogi formalne i merytoryczne.
Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie autopoprawek do projektu
budżetu gminy.
Jednocześnie Komisja po zbadaniu zgodności z projektem budżetu Gminy pozytywnie
opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2032.
Komisja w głosowaniu elektronicznym (protokół głosowania w załączeniu)
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2022 oraz WPF na
lata 2022-2032.
Na tym posiedzenie zakończono.
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