PROTOKÓŁ Nr VIII/19
VIII sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się 29 maja 2019 r., na wniosek Wójta
VIII sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.14:00 w Kamienicy Kultury
w Pszczółkach. Obradom przewodniczyła p.Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady Gminy.
Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady
Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki
na 2019 r. - referuje p.Agata Lendzion.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
VIII sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady słowami: „Otwieram
VIII sesję Rady Gminy Pszczółki, zwołaną na wniosek Wójta”.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 12 radnych,
3 nieobecnych - radni Krystyna Szulc, Magdalena Niemczuk i Paweł Cichocki (lista obecności
w załączeniu). Powiedziała, że sesja jest prawomocna i zdolna do podjęcia uchwały.
3) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że porządek sesji jest zgodny z wnioskiem
złożonym przez Pana Wójta i przedstawiła go obecnym.
Ad.2 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 r.
Pani Agata Lendzion powiedziała, że zmiana budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę
430.819,00 zł planu dochodów oraz planu wydatków. Omówiła zmiany w poszczególnych
pozycjach budżetu.
Ponieważ do projektu uchwały nie było pytań, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła
głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych. Obecnych na sesji 12 radnych, wynik
głosowania: ZA - 11 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, brak głosu 1 osoba (radna M.Grzeszczyk). Uchwała została podjęta i nadano jej nr VIII/62/19.
IMIENNY wykaz głosowania radnych nad uchwałą stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3 Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła ją
słowami: ”Zamykam obrady VIII sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz.14:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka
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