PROTOKÓŁ NR VIII/2015
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się
dnia 2 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy
Sesję rozpoczęto o godz. 805, zakończono o godz. 830.
Ustawowy skład Rady – 15 radnych.
Obecnych na sesji było 11 radnych, tj. 73,3%. Lista obecności stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu. Nieobecni byli radni: Sylwester Toma, Andrzej Dróżdż,
Anna Kaźmierczak, Zdzisław Sitek
W sesji uczestniczyli ponadto: Wójt Gminy Marceli Piekarek, Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak oraz Zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk. Lista obecności
stanowi załącznik NR 2 do niniejszego protokołu.
Punkt 1
Otwarcia nadzwyczajnej sesji dokonała i obradom przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska, która powitała radnych oraz
pozostałych uczestników sesji.
Następnie stwierdziła, iż na ustawowy skład 15 radnych w sesji w chwili obecnej
bierze udział 11 radnych, czyli jest quorum i Rada Gminy Moszczenica w dniu
dzisiejszym jest władna do podejmowania uchwał.
Punkt 2
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała
proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji.
Wójt Gminy Marceli Piekarek zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok oraz zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.
W głosowaniu jawnym wniosek ten przyjęty został przy 11 głosach za.
Porządek obrad sesji z uwzględnieniem przyjętych zmian przy 11 głosach za
został przyjęty i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości;
2) zmiany budżetu gminy na 2015 rok;
3) zmiany WPF na lata 2015 – 2025.
4. Zakończenie sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Punkt 3
1)

W tym punkcie Wójt Gminy Marceli Piekarek poinformował o zakończonych
zebraniach w sprawie wyborów sołtysów oraz o tym, że są dwa przypadki w których
trzeba podpisać umowę na inkaso nie z sołtysem.

2

Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08 w sprawie inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości,
Radni nie zgłaszali uwag do proponowanej treści uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/197/08
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, przy 10 głosach za,
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta i stanowi załącznik NR 3
do niniejszego protokołu. Tylu radnych bierze obecnie udział w głosowaniu.
2)

Propozycje zmian w budżecie gminy przedstawiła i szczegółowo
omówiła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak. Objaśnienia do zmian stanowią
załącznik NR 4 do niniejszego protokołu.
Radny Waldemar Banaszczyk zapytał czy zostają pieniądze na zadanie
„Budowa magistrali w ulicy Kosowskiej” . Skarbnik Anna Kaźmierczak wyjaśniła, iż
pieniądze na to zadanie zostają. Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok.
Radni nie zgłaszali uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
przy 11 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 5 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
3)

Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata
2015-2025 przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak.
Objaśnienia do zmian stanowią załącznik NR 6 do niniejszego protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tym temacie.
Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska odczytała projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
Radni nie zgłaszali uwag do treści proponowanej uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
przy 11 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących została podjęta
i stanowi załącznik NR 7 do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięli udział
wszyscy radni obecni na sali obrad.
Punkt 4
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pietrzkowska,
po przekazaniu życzeń świątecznych, zamknęła obrady VIII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Moszczenica.
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